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A JUBILEUMI KÖTET ELÉ

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ruszisztikai Központja2015-ben fennállásának 20., szellemi elõdje, a Magyar Ruszisz-tikai Intézet  pedig 25. évfordulójához érkezett. Általában ennélkevesebb is elég szokott lenni az ünneplésre, számvetésre ésvisszatekintésre. Mi, a kötet szerzõi a Központ egykori, jelenlegiés jövendõ munkatársai, legkiválóbb tanítványai természetesen,büszkék vagyunk a megtett útra, örülünk eredményeinknek, ésnagy várakozásokkal tekintünk a jövõbe. Valamiféle �gyõzelmi�hangulatról azonban szó sincs, mert bár élénken él bennünk,milyen ellenszélben alapítottuk intézményünket, mekkoraellenállást kellett leküzdenünk, milyen sziszifuszinak éreztükharcunkat a történeti ruszisztika elsõ magyarországi mû-helyének létrehozásáért, a munka azonban nem zárult, mertnem is zárulhat le.Tudományos, de akár oktatási tekintetben egy negyedszá-zad nem kecsegtethet végleges eredményekkel. Létrehozzaugyan az alapokat, kijelöl irányokat, és meghatározza a felada-tokat, ahhoz azonban, hogy a nemzetközi tudományosság egyszámon tartott és megbecsült iskolája létrejöjjön, nemzedékekegymásra épülõ, szorgos, kitartó és alázatos munkálkodásáravan szükség.Szerénytelenség lenne állítani, hogy e téren olyan rosszulállnánk: nemzetközi beágyazottságunkra nem panaszkodha-tunk, s ahogy e kötet is tanúság rá, az utánunk jövõ kutatógárdais ott dörömböl, sõt már bebocsátást is nyert a magyar ruszisz-tika kapuján. Bizonyos értelemben a mi tudományszakunknaknehezebb idehaza, mint külföldön kivívnia az elismertséget. En-nek megvannak a történelmi-politikai, de tudománytörténetiokai is. Az �orosztéma� sosem volt hazánkban különösképpen
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népszerû � se a közvélemény, se az akadémiai tudományosságszámára. Az elõítéletek legyûrése egyik szférában sem megyegyik napról a másikra, maradt teendõnk ez ügyben épp elég,de igazságtalan lennék, ha azt állítanám, hogy az elmúlt huszon-öt évben nem történt e tekintetben is elõrehaladás.Kötetünk tehát hosszú építkezési folyamat egy kimerevítettpillanatát rögzíti. Reprezentatív abban az értelemben, hogymegmutatja: hol áll ma a tágan értelmezett magyar történetiruszisztika s azon belül is az ELTE Ruszisztikai Központja.A témák kavalkádját, a megközelítések sokaságát, a véleményekpluralizmusát, a kutatás korlátlan szabadságát demonstrálja. Ruszisták vagyunk, ezért megelégedéssel nyugtázzuk, hatevékenységünk a magyar�orosz tudományos-kulturális köze-ledést, de legalább egymás jobb megismerését is szolgálja. Hiva-tásunk lényege azonban a múlt minden �harag és részrehajlás�,minden megszépítés nélküli, kendõzetlen feltárása azzal a nemtitkolt céllal, hogy a kollektív tudás gyarapításával hasznára le-gyünk az utánunk jövõ és okulni hajlandó nemzedékeknek. 
Szvák Gyula
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I.
Historiográfiai tanulmányok
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SZVÁK GYULA
Az �oroszságismeret� budapesti iskolája

A következõkben az �oroszságismeret� budapesti iskolájáról leszszó, bár legalább három meggondolás is ellene szólna, gyakor-latilag a cím mindhárom szava kommentárt igényel. Legelsõ-sorban is maga az �oroszságismeret� szó az, amelyet magyaráznikell, hiszen nincs konszenzus a nemzetközi tudományban a tar-talmát illetõen. Mi magunk is szenteltünk már egy nemzetköziszimpóziumot Mit is értünk �oroszságismeret� alatt? címmel 2009.június 8�9-én a terminus körüljárásának, és arra a megállapítás-ra jutottunk, hogy diszciplináris értelemben nem használható afogalom.1 Az �iskola� fogalma szintén nem kevés vitát váltott kia történetírásban,2 az elé biggyesztett �budapesti� jelzõvelegyütt pedig még több magyarázatra szorul.Filológiailag akkor jártunk volna el igazán pontosan, ha idé-zõjelbe tettük volna a cím utolsó két szavát is � nem annyira azezzel kapcsolatos kétségeink miatt, hanem azért, mert ezt való-jában ebben a formában V. V. Alekszejev akadémikus fogalmaz-ta meg még 2006-ban a Regionalnije skoli russzkoj isztoriografii cí-mû konferenciánk zárszavában.3 Ugyanennek a kötetnek a be-vezetõ elõadásában Philip Longworth professzor, az angolszászruszisztika doyenje lényegében ugyanerre a következtetésre ju-tott, amikor az általunk szervezett konferenciák �hídszerepét�
1 Gyóni Gábor: Mit is értünk �oroszságismeret� alatt? In: Orosz Ne-gyed/Russzkij Kvartal, 2009. nyár�õsz/2009. leto�oszeny. 12.
2 Vö.: Szvák Gyula: Kis magyar ruszisztika. Budapest, 2011. 69�70.
3 Szvák, Gyula: Pregyiszlovije/Foreword. In: Uõ (red.): Regionalnijeskoli russzkoj isztoriografii/Regional Schools of Russian Historiography.(Ruszisztikai Könyvek XVIII.) Budapest, 2007. 7�8.
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emelte ki a nyugati és az oroszországi ruszisztika között.4 És akésõbbiekben is hallhattunk/olvashattunk hasonló, számunkrahízelgõ értékeléseket tevékenységünkrõl például a RosszijszkajaIsztorija címû tekintélyes folyóirat akkori fõszerkesztõje, A. N.Medusevszkij tollából.5 Idézõjellel vagy idézõjel nélkül, de a to-vábbiakban azt a mûhelyt mutatjuk be, amelyet a budapestiEötvös Loránd Tudományegyetemen mûködõ RuszisztikaiKözpont néven ismer a szakma.Ahogy az már az ilyen kétes terminológiájú jelenségeknéllenni szokott, a kronológia sem teljesen egyértelmû. Mikortólszámíthatjuk a központ születését? Hagyományosan 1995-hözkötjük az alapítást, mert ekkor született döntés róla az ELTEBölcsészettudományi Karán, de tevékenységét csak a következõévben kezdte meg. Másrészt azonban a központ szellemi elõdje,a Magyar Ruszisztikai Intézet, amely fizikailag az egyetem épü-letében, de jogilag a Magyar Ruszisztikai Egyesület keretein be-lül mûködött társadalmi munkában mint a magyar ruszistákautonóm egyesülése, már 1990-ben létrejött. A masszív tár-sadalmi-politikai ellenszélben folytatott akkori munkánkról, azelsõ évek �hõskoráról� más helyütt már megemlékeztem,6 szak-mai értelemben a legjobb referenciát az akkor útjára indítottSzovjet, majd Poszt-szovjet Füzetek sorozatunk elsõ 12 köteteadhatja.7Kétségtelen, hogy a kezdetet tudományos értelemben sze-

14 SZVÁK GYULA

4 Uo. 9.
5 Medusevszkij, A. Ny.: �Russzkaja paragyigma� i jejo pereoszmiszlenyi-je v isztoriografii sztran Centralnoj i Vosztocsnoj Jevropi: k 15-letyiju Centraruszisztyiki Budapestszkovo unyiverszityeta im. Loranda Etvesa. In:Rosszijszkaja Isztorija, 2011/3. 168�174.
6 Szvák, Gyula: Rosszijevegyenyije v Vengrii, ili otkuda jeszty poslaruszisztyika, kto v Budapestye nacsa pervee ucsityi?/The Russian Studies inHungary, 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. 76�85. 
7 Felsorolásuk megtalálható minden azóta megjelent Poszt-szovjetFüzetek sorozat (pl. Sz. Bíró Zoltán: Oroszország: válságos évek. Budapest,2012.) utolsó oldalain.
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rencsésebb 1995-höz kötni, ugyanis akkor jelent meg a Ruszisz-tikai Könyvek címû monográfiasorozatunk (amelynek alapításá-ban, csakúgy, mint a Magyar Ruszisztikai Intézetében SzilágyiÁkos esztéta is részt vett) elsõ könyve,8 amelyet 2013 végéig még36 követett. Köztük az 1998-ban elindított biennális nemzetköziruszisztikai konferenciáink anyagait tartalmazó könyvek, eddigösszesen 8 konferencia 8 kötete. A központ egyébként az utolsó15 évében 36 konferenciát, szimpóziumot vagy kerekasztaltszervezett, és nemcsak Budapesten, de a külföldi kollégák segít-ségének köszönhetõen Moszkvában, Pétervárott, Brüsszelben,Pisában vagy a még utóbbinál is egzotikusabb szardíniai Sassariegyetemén is.A következõ jelentõs dátum a 2003-as, amikor a RuszisztikaiKözpont mellett megalakult a Magyar Tudományos Akadémiaés az ELTE együttmûködése keretében az ELTE�MTA TörténetiRuszisztikai Kutatócsoport, amely kilencéves mûködése során51 könyvet (köztük négy PhD-disszertációt) és 133 tanulmánythozott létre. Ezek jó része 2007�2011 között az Állam és nemzet:az orosz és kelet-európai hatalmi doktrínák a nemzeti-kulturális sajá-tosságok kontextusában a 10�20. században (források és historiográfia)címû kutatási témában született. (Megjegyzendõ, hogy ez a cso-port az adható legkevesebb pénzbõl gazdálkodó, 2, azaz kettõ�statisztikai fõbõl� állt. Persze dolgoztak ott többen is � beleértvejómagamat, aki vezettem �, szám szerint a végén tizenöten, detársadalmi munkában, ügyszeretetbõl, a tudomány iránti alázat-ból.)A központ számára ugyancsak meghatározó dátum a 2010-es, ugyanis több évtizedes erre irányuló próbálkozás után ekkorsikerült beindítanunk az �oroszságismeret� mesterszakot �ru-szisztika szak� néven az ELTE-n, amely hazánkban és térsé-günkben az elsõ hasonló curriculumú mesterszak volt. Majd2013-ban akkreditálták ugyanezen szak dupla, orosz egyetemek-kel közös diplomát adó nemzetközi változatát is. Ugyancsak

15Az �oroszságismeret� budapesti iskolája

8 Krausz Tamás (szerk.): Zsidók Oroszországban 1900�1929. (Ruszisz-tikai Könyvek I.) Budapest, 1995.
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2010-ben vettük fel elsõ PhD-hallgatóinkat, akik már az ELTETörténettudományi Doktori Iskolájában az önálló RuszisztikaiProgramra jelentkezhettek. Ha tehát tudományos diszciplínaértelemben az �oroszságismeret� vethet is fel problémákat, a Ru-szisztikai Központ kettõs � kutatási és oktatási � profiljából kö-vetkezõen számunkra legitim az elnevezés, ugyanis mint egye-temi szak létezik, és eddig igazolta létjogosultságát.
*

Nézzünk azonban a számok és évszámok mögé is, hogy való-jában mit takar a Ruszisztikai Központ tevékenysége. Legelsõ-sorban szögezzük le, hogy az egyáltalán nem elõzmények nél-küli a magyar historiográfiában.Egy korábbi cikkemben már részletesen elemeztem ezt akérdést, ezért itt most csak megismételném annak legfontosabb-nak ítélt gondolatait: �A mi szorosan vett szakmánkra az érvé-nyes, hogy nincsenek igazából vett hagyományai Magyaror-szágon. Gyakorlatilag a 20. század negyvenes éveiig a történet-tudományunkban a hazai történelem kutatása számított csaklegitim területnek, és a dominanciáját a legutóbbi idõkig meg-õrizte. A lassan szervezõdõ egyetemes történetírásban ugyanak-kor az összehasonlító módszer nyert polgárjogot, amely egyéb-ként megfelelt a korabeli nemzetközi trendeknek. Ezen belül iselsõsorban a nyugati (európai) történelem számíthatott kiemeltfigyelemre, amelyet aztán a környezõ közép-európai régió kom-paratív vizsgálata követett. Végül is, már a második világháborúután geopolitikai okok következtében erre épülhetett rá a tágabb� kelet-európai � térség vizsgálata, amelybe immár beletartozottOroszország is. Külön tehát orosz történeti kutatásokkal Ma-gyarországon a legutóbbi idõkig intézményesen nem foglalkoz-tak, csak a nagy kelet-európai szintéziskísérletekben érintettékaz orosz fejlõdés problémáját.(�) Nem állíthatjuk természetesen azt, hogy konkrét orosztörténeti tárgyú kutatások egyáltalán nem léteztek a korábbimagyar történetírásban. Azok azonban legalább annyira magyartörténeti témájúak voltak, ugyanis egy igen tradicionálisnak

16 SZVÁK GYULA
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mondható történettudományos területen, a kapcsolattörténet-ben születtek.�9
�A jelentõs változás az 1970-es évek második felétõl követ-kezett be, amikor egy fiatal történésznemzedék az orosz törté-nelmet önmagában választotta specializációjául. A témaválasz-tást ekkor még befolyásolták a szovjet történetírás legitim és fa-vorizált témái, az ekkor jelentkezõ Kun Miklós pl. az orosz 19.századi forradalmárokról publikált több, az ismert forrásbázistegyébként gazdagító tanulmányt. V. Molnár László a hagyomá-nyosnak számító kapcsolattörténetet bõvítette a 18. századi kul-turális kapcsolatok fókuszba állításával, Font Márta szintén alap-vetõen a korai magyar állam és a Kijevi Rusz dinasztikus, kül-politikai érintkezéseinek feltárásával kísérletezett. Krausz Tamásés jómagam � bár kronológiailag teljesen eltérõ korszakokat ku-tatva � gyakorlatilag ugyanúgy a szovjet történetírás politikaimeghatározottságát vizsgálta, és vette kritika alá a historiográfiabevett mûfajának keretein belül.A rendszerváltó évtized elsõsorban a tudományszervezésitéren hozott fordulatot azzal, hogy létrejött a Ruszisztikai In-tézet, majd a Ruszisztikai Központ. Ez vált a magyar történet-tudomány elsõ, csak Oroszország történetének kutatására sza-kosodott kutatómûhelyévé. E részdiszciplína viszonylagos elma-radottsága miatt az elsõ feladatok az intézményi és szellemiinfrastruktúra kiépítésével voltak kapcsolatosak, ami értelem-szerûen meghatározóan hatott a tudományos aktivitás irányult-ságára is. Az egyetemi oktatásra támaszkodva megkezdtük egyúj ruszista kutatógeneráció kinevelését, publikációs bázisokatteremtettünk, megalapítottuk a Poszt-szovjet Füzetek és a Ru-szisztikai Könyvek címû sorozatot, megalapoztuk nemzetközikapcsolatrendszerünket, miközben törekedtünk egyfajta koordi-náló szerepre a magyar ruszisztikán belül.Mivel nagy volt a lemaradás, érthetõ, hogy az építkezést azorosz történetírás legjobb hagyományainak alapzatán kezdtük.

17Az �oroszságismeret� budapesti iskolája

9 Szvák Gyula: A rendszerváltó évtized magyar történeti ruszisztikája.In: Uõ: Oroszország helye Eurázsiában. Historiográfiai tanulmányok,1999�2006. Budapest, 2006. 162�163. 
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Ez egyben azt jelentette, hogy a Ruszisztikai Központ a 90-eséveket nem tudománya válságaként, hanem egy felfelé ívelõszakasznak élte meg. Témaválasztásában, történeti koncepciójá-ban, kutatási módszereiben alapvetõen a kritikai analízis alá vettorosz történettudománnyal folytatta párbeszédét.A tárgyalt bõ évtized több reprezentatív mûvel is gazdagí-totta a magyar ruszisztikát: megszületett egy szerzõi kollektívamunkájaként az elsõ 1945 utáni, magyar szerzõk által írt Orosz-ország-történet,10 összefoglaló készült a Romanovokról,11 funda-mentális munkák a Gulagról,12 a szovjet hétköznapokról.13 És eza munka a 2000-es években folytatódott: forráskiadványok sorá-val igyekeztünk a színvonalas egyetemi oktatás feltételeit biz-tosítani. De nagy gondot fordítottunk a sorsfordító és struk-túraalkotó történelmi személyiségek történelmi szerepének vizs-gálatára, így fontos munkák születtek IV. Ivánról,14 I. Péterrõl15
és Sztálinról.16 Az említett munkák a legújabb nemzetközi ku-tatási eredményeket szintetizáló vagy a magyar tudományosközvélemény által addig ismeretlen forrásokat felvonultató kézi-könyvek voltak, mind így vagy úgy a nagy narratívák közé so-rolhatók.�17

Ezeket az 1990-es éveket nemcsak a kelet-európai térségben,de az egész világ történetírásában egy új, átmeneti korszaknakszokás tekinteni. Aligha vitatható azonban, hogy ez az évtized rit-ka pezsgést hozott az elkényelmesedett történetírás állóvizébe.Új megközelítések, témák, mûfajok, kutatási módszerek és kon-cepciók sokasága küzdött a legitimációjáért ebben az idõszakban.

18 SZVÁK GYULA

10 Vö.: Font Márta � Krausz Tamás � Niederhauser Emil � Szvák Gyu-la: 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 KönyvekVIII.) Budapest, 2001.
15 Szvák Gyula: Furkósbottal Európába? I. Péter: érvek � ellenérvek. Bu-dapest, 1989.
16 Krausz Tamás: Sztálin élete és kora. Budapest, 2003.
17 Szvák: A rendszerváltó évtized magyar történeti ruszisztikája, 163�165.
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A történeti ruszisztikát illetõen szintén igaz ez az általánoshelyzetértékelés � lényegi különbségekkel azonban. A nagy nar-ratívák az orosz történelem írásában tovább õrizték pozícióikat.Ez jórészt a szovjet történetírás erõs átpolitizáltságával és átideo-logizáltságával függ össze. A rendszerváltást követõen a törté-netírók egy része fõ feladatának az elõjelek felcserélését tekintet-te, a nagy elbeszélések tehát tovább folytatódtak, csakhogy mostmár más terminológiával és más történetfilozófiai sugallattal. Azezredfordulón azonban az orosz történetírásban is megszapo-rodtak a posztmodern kihívás által favorizált mûfajok és mód-szerek vagy legalábbis a szkepszis, amely új utak fellelésére kész-tette az orosz ruszisztikát. �A magyar történetírás ebben a világ-állapotban kétségtelenül a tradicionális iskolák közé tartozik. Ittaz elmúlt évtizedben is megõrizték dominanciájukat a korábbitörténetírói irányzatok: a végül is a rankei emlõkön nevelkedettforráskritikai bázison nyugvó állam- és politikatörténet.�18
Magunkat sem nevezném kivételnek ebben a sorban, hiszena forrásközpontúságot átörökítették számunkra még a rend-szerváltás elõtti idõkben tanáraink, Krausz Tamás esetében elsõ-sorban Ránki György és Niederhauser Emil akadémikus,19 az énesetemben pedig Perényi József és Ruszlan Szkrinnyikov pro-fesszor.20 Az is igaz azonban, hogy már az Oroszország története

19Az �oroszságismeret� budapesti iskolája

18 Uo. 160.
19 Vö.: Krausz Tamás: Niederhauser Emil Kelet-Európa-koncepciójáról(A történész 70. születésnapjára). In: Uõ: Megélt rendszerváltás. Budapest,1994. 177�198.; Uõ: Kutatás közben. Megjegyzések a Lenin-tematikához az�új� dokumentumok fényében. In: Uõ: Lenintõl Putyinig. Tanulmányok éscikkek 1994�2003. Budapest, 2003. 15�27.
20 Összehasonlító portréjukat lásd: Szvák Gyula: Párhuzamos sorsok.Történésznek lenni a Szovjetunióban és Magyarországon (Ruszlan Szkrinnyi-kov és Perényi József portréjához). In: Erdõdy Gábor (fõszerk.): Rendszer-váltások kortársa és kutatója (Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születés-napjára). Budapest, 2013. 516�521. Oroszul: Szvák, Gyula: Parallelnijebiografii � szugyba isztorika v Szovjetszkom Szojuze i Vengrii. Strihi k portretuRuszlana Szkrinnyikova i Jozsefa Perenyi. In: Szvák, Gyula � Filippov, Szer-gej � Gyimesi, Zsuzsanna (red.): Isztorik i mir � mir isztorika v Rosszii iCentralno-vosztocsnoj Jevrope/Historians and the World � the World ofHistorians in Russia and Central and Eastern Europe. (RuszisztikaiKönyvek XXXVI.) Budapest, 2012. 15�26.
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címû kötet esetében kísérletet tettünk a történelem komplexábrázolására, jórészt a totalitásra építõ marxista metodológiát ésaz Annales elsõ nemzedékének történelemfelfogását követve.Ebben az értelemben érdemben túlléptünk az állam- és politika-történeti érdeklõdésen, és a makroválaszok keresésének igényéttovábbra sem feladva, a forrásalapú historiográfiai kutatásokathelyeztük kutatásaink és publikációink középpontjába.
*

Krausz Tamás tudományos és elméleti kutatásai és publikációstevékenysége lényegében 5 és fél irányban valósul(t) meg az el-múlt 40 évben, de mindezen témakörökben érdeklõdése mind-máig permanensen fennmaradt. Jórészt személyes eredménye,hogy új alapokra helyeztük a hazai szovjetológiát. Egyfelõl le-gyõztük a régi, konzervatív sémákat, másfelõl az újnak látszóruszofób történelemértelmezéseket, amelyek az új nemzetálla-mok legitimációs ideológiáját nyújtották.A szovjet historiográfia története, mindenekelõtt az orosztörténelmi fejlõdés sajátszerûségeinek koronkénti változó meg-ítélése és tudományos tartalma pályája kezdetétõl foglalkoztattaés foglalkoztatja ma is.21 Csakúgy, mint a szovjet marxizmuspresztálinista korszakának eszmetörténete, az orosz forradalomés a nemzeti kérdés, valamint magának a forradalomnak a tör-téneti interpretációja. A 90-es évek elsõ felében mindenekelõtt asztálini fordulat szellemi elõzményeit kutatta (Szovjetszkij tyermi-dor, 1996, japánul is megjelent Tokióban), másik, tulajdonkép-peni fõ mûve, amely egy évtizeddel késõbb látott napvilágot,Lenin örökségének újraelemzésével foglalkozik, s amelyet 2011-ben oroszul is publikáltak,22 2014-ben az USA-ban is megje-
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21 Krausz Tamás: Pártviták és történettudomány: Viták �az orosz történel-mi fejlõdés sajátosságairól�, különös tekintettel az 1920-as évekre. Buda-pest, 1991.
22 Krausz, Tamás: Lenin: Szocialno-tyeoretyicseszkaja rekonsztrukcija.Moszkva, 2011.
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lenik.23 Mindmáig foglalkoztatják a szocializmus múltjának éselméleti vitáinak problémakörei.Mindazonáltal a �legérzékenyebb� témája még számára isúj: a magyar megszálló csapatok szovjet területen elkövetett há-borús 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 antiszemitizmusés holokauszt-recepció történetérõl25 ezen érdeklõdésének elõ-történetéhez tartozik. Számottevõ kezdeményezése volt ugyanakkor a hazai ru-szista kollégákkal együtt a szovjet és kelet-európai rendszervál-tás történetének vizsgálata és elméleti értelmezése a peresztroj-kától a �jelcinscsináig�.26 A rendszerváltás társadalmi következ-ményei és az etnikai nacionalizmus feltámadása iránti érdek-lõdése több tanulmányban és könyvben is megjelent.27 Végül isez utóbbi témakörhöz kapcsolható a kuriózumnak tekinthetõkutatási �fél� iránya is: a magyar és a kelet-európai futball ha-nyatlásának elemzése, amit a rendszerváltás történeti kontextu-sában vizsgált.28

Magam a 2006-os Oroszország helye Eurázsiában címû tanul-mánykötetemmel, amelynek több tanulmánya megjelent aRusszkaja paragyigma. Ruszofobszkije zametki ruszofila címû orosz

21Az �oroszságismeret� budapesti iskolája

23 Krausz, Tamás: Reconstructing Lenin: An Intellectual Biography.New York, 2014. (megjelenés alatt)
24 Krausz Tamás �Varga Éva Mária (összeáll. és szerk.): A magyarmegszálló csapatok a Szovjetunióban. Levéltári dokumentumok 1941�1947. Bu-dapest, 2013. 
25 Krausz, Tamás: The Soviet and Hungarian Holocausts: A Compa-rative Essay. New York, 2006.
26 Krausz, Tamás: Peresztrojka i szmena szobsztvennosztyi. Polityicsesz-kije koncepcii i isztoricseszkaja realnoszty. In: Eszmélet, 2009/különszám,21�68.; 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 et-nikai tisztogatások Kelet-Európában 1989 után. Budapest, 2009.
28 Mitrovits Miklós � Krausz Tamás (szerk.): A játék hatalma: Futball �pénz � politika. Budapest, 2008.
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nyelvû kötetemben29 is, zártam le az orosz történelmi gondolko-dás �õsi�, �nagy� kérdéseire, az �orosz sajátszerûségre� válaszo-kat keresõ több évtizedes historiográfiai, módszertani kutatásai-mat. Az ezt követõ fél évtized eredményeit összegeztem a 2013-asKlió, a csalfa széptevõ címû újabb tanulmánykötetben,30 amelybenmegtalálható historiográfiai szintéziskísérlet, vannak levéltárikutatásokon 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 ered-ményeit: kb. két tucat közös kötetet szerkesztettem), de néhányérdeklõdésre számot tartó írásról mégis számot adhatok.Mivel tudományunk számára az igazi megmérettetés a nem-zetközi jelenlét, ezért élre kívánkozik a Russzkaja paragyigmacímû kötetem megjelenése Oroszországban, illetve hogy nekemjutott az a megtiszteltetés, hogy az Oxford University Press öt-kötetes nagy historiográfiai összefoglalójában én írhattam a�hosszú� 19. századi orosz történetírás történetérõl szóló részt.31
Historiográfiai kutatásaimat több irányban igyekeztem el-mélyíteni. Elemeztem az engem régóta foglalkoztató újabb iro-dalmat az orosz autokrácia tárgykörében és az azt opponáló ál-cár-ideológia vonatkozásában32 � olykor nemzetközi vitákat is
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29 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: TheNineteenth Century. In: Macintyre, Stuart � Maigushca, Juan � Pók, Attila(eds.): Oxford History of Historical Writing, vol. 4: 1800�1945. Oxford,2011. 303�325. 
32 Szvák Gyula: A legitim és illegitim cár helycseréje Moszkóviában(Néhány módszertani és historiográfiai megjegyzés). In: Századok, 2009/4.981�996. Oroszul: Uõ: Nyeszkolko metodologicseszkih i isztoriograficseszkihzamecsanyij o �szamozvancsesztve�. In: Uõ (red.): Szamozvanci i szamoz-vancsesztvo v Moszkovii. Budapest, 2010. 38�65.

1, hist.tan.qxd  2015. 01. 14.  10:32  Page 22



kiváltva, módszertani tanulságokat megfogalmazva. Nem hagy-tam fel a szintén számos diszkussziót provokáló �orosz feudaliz-mus� historiográfiai sorsának33 vagy az Oroszország-kép törté-nelmi változásainak nyomon követésével sem.34 Az általam mû-velt területet szeretem �mikrohistoriográfiának� nevezni, s talánnéhány munkára ez valóban igaz. Ilyeneknek gondolom pl. azegykori témavezetõm, Ruszlan Szkrinnyikov munkásságánakszentelt kollektív kötetet és tanulmányaimat.35 A legjellemzõbb-nek mégis azt tartom erre az öt évre, hogy sikerült a régi narra-tívák mellett új témákat és megközelítési módokat behoznomkutatásaimba, és ezzel kollégáimat, egyetemi tanítványaimat isinspirálni. Az új út keresésének legfontosabb példái az orosz�korlátlan� hatalom korlátairól,36 a legitim és illegitim cár �hely-cseréjérõl� és a Tyimofej Ankungyinovról, egy nemzetközi szél-hámosról írt munkáim.37 Ez utóbbi egyúttal forráskiadás is,amely Natalie Zemon Davis Martin Guerre visszatérése címû mû-vét idézheti fel orosz talajon.
*

23Az �oroszságismeret� budapesti iskolája

33 Szvák, Gyula (red.): Meszto Rosszii v Jevrope i Azii. Budapest�Moszkva, 2010.; Uõ (ed.): The Place of Russia in Europe and Asia. (EastEuropean 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. Szbornyiksztatyej i matyerialov. Budapest, 2010. 9�15.
35 Szvák, Gyula � Tyumencev, I. O. (red.): Ruszisztyika RuszlanaSzkrinnyikova. Szbornyik sztatyej pamjatyi professzora R. G. Szkrinnyikova, vcseszty jevo 80-letyija. (Ruszisztikai Könyvek XXX.) Budapest�Volgográd,2011.; Szvák, Gyula: R. G. Szkrinnyikov: isztorik i mir � mir isztorika (opitrekonsztrukcii). In: Uo. 9�21.; Uõ: Skrynnikov, R. G.: The Historian and theWorld � the World of the Historian (An Attempt at Reconstruction). In: Szvák,Gyula � Dunning, Chester � Tjumentsev, Igor (eds.): Essays in Honor ofRuslan Grigor�evich Skrynnikov � part 1. In: Canadian�American SlavicStudies, vol. 47. No. 3. 263�274.
36 Szvák Gyula: A �korlátlan� cári hatalom korlátai Moszkóviában. In:2000, 2010/1. 65�69.
37 Szvák Gyula: Egy európai szélhámos Moszkóviából. In: Uõ (szerk.):Az Ankungyinov-ügy/Gyelo Ankungyinova: Egy európai kalandorMoszkóviából/Jevropejszkij avantyuriszt iz Moszkovii. Budapest, 2011.9�21. Oroszul: Uõ: Jevropejszkij avantyuriszt iz Moszkovii. In: Uo. 11�25.
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Ezen a ponton kell szólnom tanítványaimról, akik mára már kol-légáim lettek, és a Ruszisztikai Központ tagjai.Szili Sándor, akinek R. G. Szkrinnyikov is témavezetõje volt,eddig megjelent egyetlen monográfiájában a történeti koncep-ciók kialakulásának folyamatát vizsgálta orosz és szovjet histo-rikusok Szibéria megszerzésérõl írt mûvei alapján. Kimutatta atárgyra vonatkozó szellemi konstrukciók váltakozásának para-digmatikus jellegét.38 Historiográfiai tematikájú tanulmányaiközül kiemelkedik a szolovjovi �kolonizációs� elmélet forrásaités születésének körülményeit feltáró munkája.39 Analitikusesszékben foglalkozott jelentõs orosz és szovjet történészekmunkásságának specifikus vonásaival.40
Másik markáns kutatási iránya a Kijevi Rusz korának vitatottkérdéseihez kapcsolódik. A nemzetközi ruszisztikában elsõkéntdolgozott ki konzisztens értelmezést Izjaszlav Jaroszlavics feje-delem bulláinak szimbólumrendszeréhez, filológiai érvekre tá-maszkodva valószínûsítette a �kagán� szó használatát a kijevi fe-
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38 Szili Sándor: Szibéria birtokbavételének koncepciói az orosz és a szovjettörténetírásban. (Ruszisztikai Könyvek XIV.) Budapest, 2005. 239.  
39 Szili, Sándor: Voznyiknovenyije i isztocsnyiki tyeorii �kolonyizacii� Sz.M. Szolovjova. In: Voproszi Isztorii, 2002/6. 150�154.
40 Szili, Sándor: K voproszu ob isztokah jevrazijszkoj igyei. Vlijanyije�fiziko-antropologicseszkoj tyeorii� A. P. Scsapova na formirovanyije vzgljadovjevrazijcev. In: Szvák, Gyula (red.): Meszto Rosszii v Jevrope/The Place ofRussia in Europe. (Ruszisztikai Könyvek V.) Budapest, 1999. 263�269.;Uõ: Sz. V. Bahrusin i razrabotka voproszov isztorii Szibiri XVI�XVII vv. In:Szvák, Gyula (red.): Meszto Rosszii v Jevrope i Azii: Szbornyik naucsnihtrudov. Budapest � Moszkva, 2010. 231�240.; Uõ: R. G. Szkrinnyikov i kon-ceptualnaja problema priszojegyinyenyija Szibirszkovo hansztva k Rosszii.:Opit diszkusszii v pozdnyej szovjetszkoj isztoricseszkoj nauke. In: Szvák, Gyu-la �Tyumencev, I. O. (red.): Ruszisztyika Ruszlana Szkrinnyikova. Szbor-nyik sztatyej pamjatyi professzora R. G. Szkrinnyikova, v cseszty jevo80-letyija. (Ruszisztikai Könyvek XXX.) Budapest, 2011. 22�41.; Uõ: V. A.Alekszandrov kak isztorik Szibiri i desztalinizacija isztoricseszkoj nauki vSzSzSzR. In: Szvák � Filippov � Gyimesi (red.): Isztorik i mir � mir iszto-rika, 229�238.
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jedelmek titulatúrájában, új módon interpretálta a Codex Gert-rudianus miniatúráinak képprogramját, és pontosította a kéziratkeletkezésének idejét.41
A Moszkvai Rusz korát érintve kevéssé tanulmányozott epi-zódokat rekonstruált, illetve ismeretlen tényeket tárt fel a ma-gyar�orosz kapcsolatok körébõl.42
Magyarra fordította és kommentárokkal látta el a középkoriorosz történelem legfontosabb forrásait, többek között az ún.�Bõvített Pravdát�, Ilarion metropolita elmélkedését A törvényrõlés a kegyelemrõl, részleteket a Régmúlt idõk krónikájából, a Száz-cikkelyes zsinat határozatait stb.43 Szili Sándor tolmácsolásábanolvashatja a magyar közönség Ruszlan Szkrinnyikov hazánkbanpublikált könyveit.44
Filippov Szergej a ruszisztikai mesterszakon az orosz egyház-történetrõl, a 19. századi orosz kultúráról és eszmetörténetrõltart órákat, nem véletlen, hogy publikációi is jórészt ebben a kör-ben íródtak az utolsó másfél évtizedben. Eleinte a 17. századi
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41 Szili Sándor: Izjaszlav Jaroszlavics kijevi fejedelem bulláinak jelképrend-szere. (A rózsa mint keresztény szimbólum a 11. századi keleti szláv történelem-ben: I.) In: Századok, 2010/2. 373�394.; Uõ: Kagan � A Ruler�s Title in EarlyEleventh-Century Kievan Rus�? Ilarion�s �On Law and Grace� as a HistoricalSource. In: Canadian�American Slavic Studies, vol. 47. No. 4. 373�385.;Uõ: A Codex Gertrudianus datálása. (A rózsa mint keresztény szimbólum a 11.századi keleti szláv történelemben: II.) In: Századok, 2011/2. 419�455. 
42 Szili Sándor: Magyar vitézek cári zsoldban a 16. század végén � 17. szá-zad elsõ felében. In: Ágoston Magdolna (szerk.): Találkozások Oroszor-szággal: a 2002. január 26-án megtartott Interdiszciplináris ProfesszoriSzeminárium anyaga. (Oroszország népeinek története 9. köt.) Szom-bathely, 2003. 97�108.; Uõ: Hunyadi Mátyás szövetsége és a �magyarkérdés�az orosz diplomáciában a 15�16. század fordulóján. In: Századok, 2009/4.773�800. 
43 Szili Sándor (szerk.): A középkori orosz történelem forrásai. Egyetemisegédkönyv. Budapest, 2005. 318.; Uõ (szerk.): A normannkérdés az orosztörténelemben. I. Források. Budapest, 2009. 327. 
44 Szkrinnyikov, Ruszlan: Az Orosz Birodalom születése. Budapest,1997. 323.; Uõ: Puskin halála. Budapest, 2000. 278. 
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vallási küzdelmekrõl írt tanulmányokat,45 majd ebbõl védte megPhD-disszertációját, amely 2007-ben könyv alakban is megjelentReligioznaja borba i krizisz tragyicionalizma v Rosszii XVII veka cím-mel. (A régi orosz történelemmel és kultúrával való foglal-kozásának mintegy �melléktermékét� alkotta az Olga fejedelem-asszonyról szóló évkönyvbejegyzések, illetve a �Poveszty oGore-Zlocsasztyii� újfajta interpretációjának kísérlete.46) Késõbb érdeklõdése egyre inkább a 19. századi oroszországieurópaizáció problémái felé irányult, illetve azt vizsgálta, hogyaz európai ideológiai koncepcióknak mi lett a sorsuk orosz tala-
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45 Például: Filippov, Szergej: O metafore �szimfonyii� primenyityelno krusszkoj isztorii. In: Zoltán András � Ban�czerowski, Janusz � Han Anna �Kassai Ilona � Nyomárkay István (szerk.): Nyelv, stílus, irodalom (Kö-szöntõ könyv Péter Mihály 70. születésnapjára). Budapest, 1998. 133�139.; Uõ: Raszkol v russzkoj cerkvi i jugo-zapadnorusszkaja ucsonoszty. Dok-lad na konferencii �Jaziki v Velikom knyazsesztve Litovszkom i sztranah szov-remennoj Centralnoj i Vosztocsnoj Jevropi: migracija szlov, virazsenyij i igyej�.Budapest, 6�7 aprelja 2000. In: Studia Russica XVIII. Budapest, 2000.65�70.; Uõ: Bil li patriarh Nyikon �papisztom�? In: Studia Russica XX.Budapest, 2003. 109�116.; Uõ: Obrjadoverije kak isztoricseszkaja problema.In: Szvák, Gyula (red.): Novije napravlenyija i rezultati v ruszisz-tyike/New Directions and Results in Russistics. (Ruszisztikai KönyvekXVI.) Budapest, 2005. 98�104.; Uõ: Religioznaja borba v Rosszii szeregyiniXVII v. i krizisz tragyicionnoj kulturi. In: Szokolov, Makárné (red.): Issz-ledovanyija po russzkoj lityerature i kulture: Ruszisztyika v Buda-pestszkom unyiverszityetye imenyi Etvesa Loranda. Budapest � Moszk-va, 2005. 24�42.; Uõ: Zarozsgyenyije osznovnih interpretacij raszkola vrusszkoj cerkvi. In: Szvák, Gyula (red.): Regionalnije skoli russzkoj iszto-riografii/Regional Schools of Russian Historiography. (RuszisztikaiKönyvek XVIII.) Budapest, 2007. 130�139.
46 Lásd: Filippov, Szergej: Knyaginya Olga kak palomnyica. In:Moskovich, Wolf � Schwarzband, Shmuel (reds.): Jews and Slavs. Vol. 10.Semiotics of Pilgrimage. Jeruzsálem, 2000. 33�42.; Uõ: Hrisztyianszkajaszvjatoszty i jazicseszkaja magija v letopisznom povesztvovanyii o knyaginyeOlge (Hrisztyianszkaja mudroszty i jazicsaszkaja mudroszty). In: StudiaSlavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2001/1�2. 73�94.; Uõ: Zlajaszugyba dobrovo cseloveka. In: Szitár Katalin � Faryno, Jerzy � ThomkaBeáta � Verc, Ivan (szerk.): A szó élete (Tanulmányok a hatvanéves Ko-vács Árpád tiszteletére). Budapest, 2004. 13�20.

�
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jon.47 Oktatási feladatainak szerves része volt, hogy forráskö-teteket állított össze a 19. századi orosz történelembõl,48 illetveegy egyetemi jegyzet szokásos színvonalát jóval meghaladószintézist írt 2010-ben Az �orosz eszme� alakváltozásai. Az oroszkonzervativizmus, liberalizmus és radikalizmus címmel.Munkásságának rövid ismertetése nem lenne teljes, ha nememlékeznénk meg arról, hogy a Ruszisztikai Központ orosznyelvû kiadványainak fordítása legnagyobbrészt az õ munkájátdicséri, neki köszönhetõ, hogy mûveink autentikus módon ésformában jelenhetnek meg a nemzetközi ruszisztikában.Gyóni Gábor 2007-ben védte meg kandidátusi disszertációjátJekatyerinburgban, amelyben bemutatta a magyarországi õsha-za-elképzelések evolúcióját.49 Számos publikációja jelent meg akorai magyar történet témájában orosz, magyar, angol nyelven.Közvetítette az uráli tudósok elgondolásait a Baskíria és a Kö-zép-Urál területén található, általuk magyarnak vélt helynevek-rõl;50 a kutatásban eddig figyelembe nem vett, a középkori keleti
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47 Filippov, Szergej: Obraz Moszkovszkoj Ruszi v szporah mezsdu szamo-bitnyikami a jevropeisztami v XIX veke (Karamzin, Csaadajev, szlavjanofili).In: Szvák, Gyula (red.): Meszto Rosszii v Jevrazii/The Place of Russia inEurasia. (Ruszisztikai Könyvek IX.) Budapest, 2001. 274�282.; Uõ: A poli-tikai gondolkodás kezdetei Oroszországban. Karamzin a régi és új Oroszor-szágról (Zarozsgyenyije polityicseszkoj miszli v Rosszii. Karamzin o drevnyej inovoj Rosszii). In: AETAS, 2003/1. 5�32.; Uõ: �Episztoljarnij pojegyinok�.Puskin i Csaadajev o cerkvi, goszudarsztve i jevropejszkoj civilizacii. In:Atanaszova-Szokolova Denise � Han Anna � Hollós Attila (szerk.): SubRosa (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 inacija v Rosszii, 207�213.
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 megje-lent: Gyóni, Gábor � Ovcsinnyikova, B. B.: Protovengri na Urale v trudahrosszijszkih i vengerszkih isszledovatyelej. Jekatyerinburg, 2008.
50 Gyóni, Gábor: Hungarian Traces in Place-Names in Bashkiria. In:Acta Ethnographica Hungarica, 2008/2. 279�305.
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szláv krónikák szövegébõl levonható érvekkel támasztotta alá,hogy Julianus barát 1235-ben Biljar közelében akadt a keleti ma-gyarokra.51
Még aspiráns korában keltette fel érdeklõdését a középkoriNovgorod története és az eltérõ Novgorod-értelmezések prob-lematikája. E témában megjelent néhány fontosabb cikke.52 Kü-lönbözõ recenziókban hívta fel a figyelmet az oroszországi tör-ténettudomány és a nemzetközi ruszisztika újabb eredmé-nyeire.53
Tudományos érdeklõdése kiterjed Oroszország nemzetiségiviszonyainak változására, mely kezdetben a finnugor (uráli) né-pek történetére,54 illetve az oroszországi nemzetiségi politikamagyarországi interpretációjára vonatkozott;55 késõbb � felis-merve a probléma általános jelentõségét � adattár formábanösszegezte az oroszországi (szovjet) népszámlálások nemzetisé-gi és nyelvi mutatóit (magyar nyelven).56
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51 Gyóni, Gábor: Ekszpegyicii vengerszkih dominyikancev na Vosztok vXIII veke. In: Szvák � Filippov � Gyimesi (red.): Isztorik i mir � mir iszto-rika, 51�60.
52 Gyóni, Gábor: Velikij Novgorod v rosszijszkoj isztoriografii sz szere-gyini 80-h godov XX veka. In: Szvák, Gyula (red.): Rol goszudarsztva v isz-toricseszkom razvityii Rosszii/The Role of the State in the HistoricalDevelopment of Russia. (Ruszisztikai Könyvek XXVII.) Budapest, 2011.52�61.; Uõ: R. G. Szkrinnyikov i Velikij Novgorod. In: Canadian�AmericanSlavic Studies, vol. 47. No. 4. 386�398.
53 Pl. Gyóni Gábor. Szvák Gyula: Az orosz paradigma. In: Klió, 2010/3.26�30.; Uõ: Andrej Vlagyimirovics Golovnyov: A mozgás antropológiája. In:Klió, 2011/1. 18�24.; Uõ: Az Ankungyinov-ügy. Egy európai kalandorMoszkóviából. In: Klió, 2012/3. 48�50.; Gyóni Gábor: J. Sz. Pivovarov �Szvák Gyula (szerk.): Oroszország helye Európában és Ázsiában. In: Klió,2012/1. 30�35.
54 Gyóni, Gábor: Rannyije kontakti finno-ugorszkih narodov sz vosztocs-nimi szlavjanami. In: Uõ (red.): Isztoricseszkaja uralisztyika i ruszisztyikana Urale i v Budapeste II. Budapest, 2012. 42�54. 
55 Pl. Gyóni, Gábor: Gyinamika csiszlennosztyi uralszkih narodov vRosszii. In: Szvák, Gyula (red.): Isztoricseszkaja uralisztyika i ruszisztyi-ka na Urale i v Budapeste. Budapest, 2011. 77�105.
56 Gyóni Gábor: A történelmi Oroszország népei. Adattár. (RuszisztikaiKönyvek XXVI.) Budapest, 2011. 

1, hist.tan.qxd  2015. 01. 14.  10:32  Page 28



2010 óta az oroszvilag.hu információs portál szerkesztõje-ként jelentõs szerepet játszik a posztszovjet térségrõl szóló való-sághû információk magyarországi közvetítésében. 
*

A Ruszisztikai Központnak a kezdetektõl, elõdjének alapításátóltagja volt és ma is a mûhelyéhez tartozik még két tapasztaltkutató.Sz. Bíró Zoltán korábban figyelemre méltó tanulmányokatpublikált az orosz liberalizmusról és az orosz sajátosságok esz-metörténeti aspektusairól,57 s a 19. század második fele, 20. szá-zad eleje iránti érdeklõdése azóta is megmaradt, erre bizonysághamarosan megjelenõ monográfiája, Az elmaradt alkotmányozás:Oroszország a XIX. század második felében. A másik történelmi idõ-szak, amely régóta foglalkoztatja, a késõi szovjet fejlõdés 70-eséveivel kezdõdik, és a �mával� végzõdik. Ez irányú kutatásaitkét hosszabb tanulmányban foglalta össze.58
Sz. Bíró Zoltán azonban mára már elsõsorban a mai Orosz-ország szakértõjeként ismert, mégpedig Magyarország vezetõszakértõjeként, amit éppen elemzéseinek mély történelmi be-ágyazottsága tesz lehetõvé számára. Ezek a tanulmányok kül-,biztonság- és energetikapolitikai kérdéseket éppúgy feldolgoz-nak, miként az orosz gazdaságban tapasztalható tendenciákat,illetve azok politikai folyamatokra gyakorolt hatását. Az elsõ kér-déscsoport uralta a 2008-ban megjelentetett Oroszország vissza-térése címû tanulmánygyûjteményét. Míg a 2012-es újabb kötetet(Oroszország: válságos évek) az a két tanulmány határozza meg,
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57 Sz. Bíró Zoltán: Liberalizmus a századelõ Oroszországában. In: Múl-tunk, 1998/3�4. 344�375.; Uõ: Az orosz történelmi fejlõdés különössége: riváliskoncepciók és az önreflexió hagyományai. In: Replika, 1995/19�20. 93�102.
58 Sz. Bíró Zoltán: Politikatörténeti vázlat a késõi Szovjetunióról. In:Krausz Tamás � Sz. Bíró Zoltán (szerk.): Peresztrojka és tulajdonáthelye-zés. Tanulmányok és dokumentumok a rendszerváltás történetébõl aSzovjetunióban (1985�1991). (Ruszisztikai Könyvek XII.) Budapest, 2003.11�51.; Uõ: A szovjet végjáték. In: Megroppant a világrend. 1989�1991.(Célok, szereplõk, következmények). Budapest, 2013. 21�49.
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amely a globális gazdasági válság 2008-as hullámának hatását éskövetkezményét elemzi. S hogy a tulajdonképpeni történelem-hez sem lett hûtlen, jól látszik legutóbbi, az ún. �eszmei kollabo-ráció� jelenségérõl írt tanulmányából a II. világháború idejénmegszállt szovjet területekrõl.59
V. Molnár László a történettudomány kandidátusa, fõ kutatásiterülete a 18�19. századi magyar�orosz kulturális kapcsolatoktörténete. A témakörben publikált, széles körû levéltári forrás-bázist feldolgozó monográfiái alapmûveknek számítanak.60

Több átfogó elméleti-módszertani cikket61 és számos tanulmánytszentelt a problémakör tanulmányozásának. Az utóbbiak közülkülön figyelmet érdemel a magyar orvosok62 és pedagógusok63
oroszországi munkásságának bemutatatása. Felvázolta TessedikSámuel és Andrej Szamborszkij (a két jeles agrárszakember,
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59 Sz. Bíró Zoltán: Akik meggyõzõdésbõl kollaboráltak. Gondolatok egyorosz dokumentumkötet kapcsán. In: Világtörténet, 2013/4. 515�530.
60 V. Molnár László: Magyar�orosz kulturális kapcsolatok (1750�1815).Piliscsaba, 2000.; Uõ: Életutak találkozása 1703�1848. (Érdekes fejezetek atudományos kapcsolatok történetébõl). Piliscsaba, 2004.; Uõ: Magyarok ésoroszok a kulturális kapcsolattörténet tükrében (1711�1825). Keszthely, 2010.;Uõ: Utak egymás felé (Magyar�orosz kapcsolattörténeti adalékok 1711�1848.)Tanulmánykötet. Keszthely, 2011. 
61 V. Molnár László: Magyar�orosz kulturális kapcsolatok a XVIII. szá-zadban. In: Valóság, 2001/3. 63�70.; Uõ: Kulturális kontaktológia és történe-lemtanítás. In: Történelem (Módszertani lap), 2003/1. 1�11.; Uõ: Szom-szédok � egymás között, egymásról. A 18. századi magyar�orosz kulturálisérintkezések problématörténeti vázlata. In: Világtörténet, 2004/tavasz � nyár,44�52.; Uõ: Magyarok és oroszok a kapcsolattörténet tükrében. (A XVIII. száza-di kulturális érintkezések tanulságai.) In: Szvák Gyula (szerk.): A magyar�orosz kapcsolatok tizenkét évszázada. Budapest, 2005. 39�44. 
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. 543�566.
63 V. Molnár, László: Gyejatyelnoszty pedagogov-vihodcev iz Vengrii vRosszii (1703�1848). In: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hunga-ricae, 2004/3�4. 315�339.; Uõ: Megyik i pedagog Janos Orlai (1770�1829) vRosszii. In: Bebesi György (szerk.): Specimina Nova. (A Pécsi Tudomány-egyetem Történeti Tanszékeinek Évkönyve). Pécs, 2001. 198�216.
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lelkész és pedagógus) életmûvének hasonló vonásait, szakmaiegyüttmûködésük eredményeit,64 rekonstruálta a Magyar-ország-kép változását az orosz utazók naplóbejegyzéseiben,65
érdekes adalékokat közölt a tokaji Orosz Borvásárló Bizottságmûködésérõl.66

V. Molnár László legkedveltebb korszaka a 18. század, azonbelül II. Katalin császárnõ uralkodása.67 Érdeklõdésének kö-szönhetõen sikerült plasztikusan megrajzolnia az évszázad többkiemelkedõ személyiségének portréját.68
A Ruszisztikai Központ elmondhatja magáról, hogy elõadó-ként vagy külsõ tagként még számos ruszista tartozik szellemivonzáskörzetébe. Itt nincs terünk részletes ismertetést adnimunkásságukról, csupán monográfiáik felidézésével � amelyekmind a központ Ruszisztikai Könyvek sorozatában jelentek meg� jelezzük, hogy a Ruszisztikai Központ az orosz történet és kul-túrtörténet legváltozatosabb témái kutatásának gyûjtõ- és befo-gadó helye és egyben inspirálója. Közép- és kora újkori temati-kájú volt Radnóti Klára Európa Moszkóvia-képe a XV�XVI. században
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64 V. Molnár László: Életutak találkozása � Tessedik és Szamborszkij.(Kapcsolattörténeti adalékok két polihisztor tevékenységéhez.) In: Valóság,2002/8. 22�32. 
65 V. Molnár László: Orosz utazók feljegyzései Magyarországról a 17. szá-zad végétõl 1815-ig. In: Hungarológia, 1999/1�2. 50�83. 
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, 2007/4.27�38.; Uõ: II. Katalin (1762�1796). In: Szvák Gyula (szerk.): A tizenkétlegnagyobb orosz. Budapest, 2009. 217�235.; Uõ: II. Katalin és a francia�métely�. In: Valóság, 2012/5. 16�26. 
68 V. Molnár, László: Nyemeckije ucsonije v Petyerburgszkoj akagyemii(1725�1800). In: Szvák, Gyula (red.): Meszto Rosszii v Jevrazii/The Placeof Russia in Eurasia. (Ruszisztikai Könyvek IX.) Budapest, 2001. 266�274.; Uõ: Mihail Lomonoszov, csjo imja noszit Moszkovszkij universzityet. In:Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2006/1�2. 123�139.;Uõ: Alekszandr Vasziljevics Szuvorov (1730�1800). In: Szvák Gyula (szerk.):A tizenkét legnagyobb orosz. Budapest, 2009. 157�176.; Uõ: Oroszországmegmentõje, Napóleon legyõzõje (Mihail Kutuzov tábornagy, 1745�1813). In:Valóság, 2013/8. 10�13. 
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(2002), Bótor Tímea A tatár függéstõl az önálló uralkodóig. A Moszk-vai Fejedelemség története a nagyfejedelmi végrendeletek (1336�1462)tükrében (2011) és Kriza Ágnes A középkori orosz képvédõ irodalom(2011) címû mûve. A 20. század egy-egy jelentõs kérdésénekszentelt monográfiát Bebesi György (A Feketeszázak. Az orosz szél-sõjobb kialakulása a századelõn, 1999), Czéh Zoltán (A Gulag mintgazdasági jelenség, 2003), Halász Iván (A tábornokok diktatúrái � adiktatúrák tábornokai. Fehérgárdista rezsimek az oroszországi polgár-háborúban 1917�1920, 2005) és Varga Éva Mária [Magyarok szovjethadifogságban (1941�1956) az oroszországi levéltári források tükrében,2009]. A szovjet korszak egyes kultúrtörténeti vonatkozásairólszintén fontos monográfiák születtek Gyimesi Zsuzsanna(Andrej Platonov prózája és Pavel Filonov festészete, 2010) és ForgácsIván (Filmtörténetek olvadása. Az 1950-es évek második felének szov-jet-orosz filmmûvészete, 2011) tollából.A budapesti Ruszisztikai Központ természetesen nem lég-üres térben mûködik. Korábbi tanulmányomban már megemlé-keztem arról, hogy Pécsett, Debrecenben, Egerben, Nyíregyhá-zán, Szegeden, Szombathelyen, de még Békéscsabán is jelentõsruszisztikai kutatások folytak,69 amelyek folytatódtak az elmúltbõ évtizedben is. Itt csupán egy-egy mûvükre való hivatkozássalszeretném érzékeltetni, hogy Font Márta, Sashalmi Endre,70
Kolontári Attila,71 Bodnár Erzsébet,72 Gebei Sándor,73 Makai
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69 Lásd részletesebben: Szvák, Gyula: Vengerszkaja ruszisztyika vgyeszjatyiletyije szmeni rezsima. In: Uõ (red.): Novije napravlenyija i rezul-tati v ruszisztyike/New Directions and Results in Russistics. (Rusziszti-kai Könyvek XVI.) Budapest, 2005. 14�17.
70 Sashalmi Endre: Trónöröklés és isteni jogalap Nagy Péter uralkodásaidején � az írott források és az ikonográfia tükrében. Pécs, 2013.
71 Kolontári Attila: Magyar�szovjet diplomáciai, politikai kapcsolatok1920�1941. Budapest, 2009.
72 Bodnár Erzsébet: A keleti kérdés és a Balkán az orosz külpolitikában a19. század elsõ felében (tanulmányok). Budapest, 2008.
73 Gebei, Sándor: Odna gyiplomatyicseszkaja illuzija: szugyba szojuzaTranszilvanszkovo knyazsesztva i Zaporozsszkovo vojszka. In: Chynczewska-Hennel, Teresa � Kroll, Piotr � Nagielski, Mirosl/aw (red.): 350-lecie UniiHadziackiej (1658�2008). Varsó, 2008. 507�530.
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János,74 Czövek István,75 Varga Beáta,76 Ágoston Magdolna77 ésKurunczi Jenõ78 milyen jelentõs mértékben gazdagította az el-múlt másfél évtizedben is a Magyarországon folyó orosz tör-téneti kutatásokat. Méltán hozzájuk sorolhatjuk a Budapesten,de más intézményben dolgozó Baráth Magdolnát79 és SeresAttilát80 is. A felsorolt kutatók egyben a 2006-tól új összetételben(elnök: Szvák Gyula, társelnök: Krausz Tamás, alelnök: FontMárta, Gebei Sándor, titkár: Gyóni Gábor) mûködõ Magyar�Orosz Történész Vegyesbizottság Magyar Tagozatának tagjai.Gyümölcsözõ együttmûködésük jól példázza, hogy a nemzetihistoriográfia akkor lehet igazán sikeres, ha a lehetõ legszélesebbtudományos összefogáson alapul. Ebbe természetesen beleér-tendõ a nemzetközi beágyazottság is, amire igazán nem panasz-kodhatunk, hiszen a külföldi � elsõsorban oroszországi � kollé-gákkal közös konferenciáink, köteteink, azok nemzetközi recen-záltsága, szerkesztõbizottság-beli tagságaink biztos alapját jelen-tik a világ ruszisztikájában való alkotó jelenlétnek.
*
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74 Makai, János: Problematyika jegyinsztva drevnyerusszkovo goszu-darsztva. In: Iszlamov, T. M. � Rogozsin, N. M. (red.): Goszudarsztven-noszty, gyiplomatyija, kultura v Centralnoj i Vosztocsnoj Jevrope XI�XVIII vekov. Moszkva, 2005. 21�37. 
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 isztoriiformirovanyija russzkoj goszudarsztvennoj szimvoliki. Moszkva, 2005.
78 Kurunci, Jenõ: Regionalnoszty i ukladnoszty (szocialno-ekonomicsesz-kije otnosenyija) v kresztyjanszkih hozjajsztvah po otgyelnim sztyatyiszticsesz-kim dannim (1861�1914 gg.). In: Szvák, Gyula (red.): Regionalnije skolirusszkoj isztoriografii/Regional Schools of Russian Historiography. (Ru-szisztikai Könyvek XVIII.) Budapest, 2007. 168�174. 
79 Baráth Magdolna (szerk.): Szovjet nagyköveti iratok Magyarországról1953�1956. Kiszeljov és Andropov titkos jelentései. Budapest, 2002.
80 Seres Attila: Magyar�szovjet gazdasági kapcsolatok 1920�1941. Buda-pest, 2010.
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Egy mûhelynek meglehetnek a maga historiográfiai eredményeiés helye a historiográfiában. Ezek azonban múltjának részei.A jövõje a szakmai utánpótlásától függ. A korszak, amelybenélünk, nem kedvez a �humán� tudományoknak sehol a térség-ben, így Magyarországon sem. A szakmai pozíciókat megtartaniis nehéz, nemhogy fejleszteni. Mégis optimizmusra adhatnakokot azok a PhD-hallgatók, akik a Ruszisztikai Programot vá-lasztották, s akiknek témaválasztása egyúttal a Ruszisztikai Köz-pont jelenlegi kutatói irányultságára is fényt vet. Négyen (Kecs-keméti Gábor, Kõszeghy Zsolt, Suhajda Szabolcs, Gémesi Fe-renc) a magyarok oroszképét kutatják, kronológiailag egymásraépülõ módon, a 17. század elejétõl a 20. század végéig,81 míg kétaspiráns (Szaniszló Orsolya és Nagy Szilvia) nõtörténeti kutatá-sokat folytat a 18�19. században, Jóni Eszter pedig a szovjet femi-nizmus történetérõl. A szovjet korszak különbözõ aspektusaival(a szovjet patriotizmus ideológiatörténete, az ukrajnai éhínséghistoriográfiája és értelmezése, a szovjet történelemoktatás tör-ténete) még további három (Szalai László, Pölhe Dóra, Szam-borovszkyné Nagy Ibolya) doktorandusz foglalkozik. A Kelet-Európa Történeti Doktori Programmal való szoros együttmûkö-dés keretei között szintén több PhD-hallgató kutatja érintõlege-sen az orosz/szovjet történelem számos fontos részkérdését.Történész vagyok, a múltat kutatom. Ezért aztán nincs készsémám vagy receptem a jövõre. Azt tudom, hogy 2015-ben 25.évét írja az elõd, a Ruszisztikai Intézet és huszadik évét a Ru-szisztikai Központ. Negyedszázada még nem volt budapestimûhelye az �oroszságtudománynak�, mára pedig már híre isvan a világban. Reménykedünk, hogy így lesz ez a következõ 25évben is.
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81 Ezek elsõ eredményei olvashatók Szvák, Gyula (fõszerk.): ObraziRosszii sz XVII po XXI vv. (Poszt-szovjet Füzetek XIX.) Budapest, 2013.címû kötetben.
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MEDZIBRODSZKY ALEXANDRA
Az �árja� szlávok és a �turáni� muszkoviták:F. Duchinski teóriája és kritikai visszhangja

És mit meg nem tettünk azért, hogy Európa a sajátjának ismer-jen el minket, európainak, csakis európainak és nem tatárnak.Európa felé csúsztunk-másztunk szüntelenül és rendületlenül,magunk ajánlkoztunk minden ügyükben és apró-cseprõ dolguk-ban. Egyszer erõnkkel rájuk ijesztettünk, odaküldtük a seregün-ket, hogy �megmentsük a cárokat�, másszor meghajoltunk elõtte,amire nem lett volna szükség, és biztosítottuk, hogy minket azIsten is arra teremtett, hogy Európát szolgáljuk, és, hogy boldog-gá tegyük õt. (F. M. Dosztojevszkij: Gök-Tepe. Mit jelent nekünk Ázsia?)

Az orosz eszmetörténet híres arról, hogy jelentõs figyelmet for-dít saját magára, önmagára reflektál. Különösképpen sokat gon-dolkodtak (és gondolkodnak) az oroszok a világban és a világ-történelemben betöltött helyükön és mindenekelõtt az Európá-hoz való viszonyukon. Mióta pedig Nagy Péter �ablakot nyitott�Európára, végeláthatatlan azon írások sora, amelyek azon töp-rengenek, mi is látható ezen az ablakon túl, tán ugyanaz-e, mintaz ablak másik oldalán. Amennyiben pedig a válasz igen, nemlenne-e ésszerûbb inkább egy ajtót vágni a falba, és azonközlekedni, ha meg nem, akkor nem kellene inkább szép csend-ben befalazni ezt az ablakot is. Csaadajevtõl elkezdve a szlavo-fileken át Danyilevszkijig és tovább, végig jelen van az Euró-pához fûzõdõ rokon vagy mostoha viszonyról való gondolkodásaz orosz eszmetörténetben. Cikkem témája azonban nem ebbõlaz eszmetörténeti folyamból merít, hanem az ablakon túlról,amely ugyanúgy kitermelte és kitermeli a saját írásait Orosz-ország és Európa viszonyáról. Egy olyan szélsõséges, faji alapúteória 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�.1A teória szülõatyja Franciszek Duchiński, aki azt állította, hogymíg a lengyelek és ukránok igazi szlávok, és Európa �árja� népeiközé tartoznak � addig az oroszok, úgy igazán, lényegüket te-kintve, lelkük mélyén nem szlávok, hanem a �turáni� népekegyike.2

Franciszek Duchiński élete és fõbb gondolatai
Kínai arcuk volt, pontosan olyan, mint a teásdobozokra festett fér-fiaknak.(Lord Aberdeen, az orosz hadsereghez érkezõ kozák csapatokról 1813-ban)

Franciszek Duchiński (1816�1893) mondhatni kívül rekedt atörténelemtudomány látókörén, mert �ukranofil lengyelként�két nép történelmi emlékezetének határvidékére sodródott.Ilyen határvidék-személyiségek közé tartozott még példáulHipolit Terlecki vagy Michal/ Czajkowski.3 Az ilyen személyekélete többnyire a homályba vész, mert életük során nem köte-lezõdtek el egyetlenegy nép iránt, s az alapvetõen egy lojalitástmegkövetelõ nemzeti diskurzusok nem érdekeltek az ilyen élet-rajzok tanulmányozásában. Ezeknek a személyeknek az életeszürke foltként tûnik fel a népek képzeletében élõ fekete-fehérföldrajzi térképeken, és csak bonyolítja az egyszerûsítésre tö-rekvõ identitásépítõ struktúrákat és narratívákat. Ivan LysiakRudnytsky történész azonban felhívta a figyelmet arra, hogy ez
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1 Rudnytsky, Ivan Lysiak: Essays in Modern Ukrainian History. Ed-monton, 1987. 187.
2 Az esszé terminológia szempontjából követi a vizsgálat alatt állószövegek szóhasználatát. Tehát amely szöveg �kisorosz� vagy �délorosz�néprõl beszél, annak kapcsán az idézeteken kívül, én is ezeket az elne-vezéseket alkalmazom.
3 Ezen személyiségek életét és hatását az ukrán politikai gondolko-dásra lásd részletesebben: Rudnytsky: Essays
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nem volt mindig így: Franciszek Duchiński gondolatai és írásaiegykoron nagy hatással voltak az ukrán nemzetépítõ és -erõsítõdiskurzus alakulására, ezért maguk a gondolatok és az általukkiváltott reakciók vizsgálata elengedhetetlen. Duchiński fõbbgondolatainak bemutatását követõen két álláspontot, Ny. I.Kosztomarov és Jan Baudouin de Courtenay kritikai álláspontjátfogom elemezni, de elõtte néhány szóban bemutatom Duchińskiéletútját.
*

Franciszek Duchiński dzsentricsaládban született 1816-ban, aDnyeper jobb partján. Fiatalkorát Kijevben töltötte, és tanításbóltartotta el magát tizenkét éven keresztül.4 Késõbb Párizsba emig-rált, és tagja lett a Czartoryski herceg körül kialakult szûk kör-nek, együtt Michal/ Czajkowskival és Hipolit Terleckivel. Egyrövid ideig Isztambulban is élt, de 1856-ban visszatért Párizsba.Rudnytsky szemében az ezután következõ évek jelentettékDuchiński életének �legtermékenyebb idõszakát�,5 tele publiká-ciókkal és nyilvános elõadásokkal. Fontos még kiemelniDuchiński életútjából mély kötõdését Kijev városához. Nemvéletlen, hogy gyakran adta ki lengyel munkáit �FranciszekDuchiński Kijowianin�, francia írásait pedig �Duchiński deKiew� néven.Mielõtt rátérnék a kritikai szövegek elemzésére, néhány szó-ban összefoglalom és kiemelem Duchiński írásainak fõbb pont-jait.6 Giller, bár munkájában meglehetõsen elfogultan és apolo-getikusan viszonyul Duchiński személyéhez, igen tömören és
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4 Uo. 187.; Részletesebb életrajz: Giller, Agaton: O zyciu i pracachFranciszka Henryka Duchińskiego 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 theOrigins of the Russian People. In: The European Legacy, vol. 19. No. 1.60�71.

.
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lényegre törõen foglalja össze �reformjait� és jelentõségét: vé-leménye szerint Duchiński tevékenységével
�reformokat hozott a történelemtudományba: be-mutatta két egymásnak feszülõ civilizáció karakterét: azázsiai és az európai civilizációét, melyet a Dnyeper me-dencéje választ el egymástól; elhintette a kisoroszoknemzeti tudatra ébredésének magvait; bebizonyította,hogy Moszkva nem szláv eredetû, és hogy teljesen kü-lönbözik az igaz szlávoktól, akik közé a ruszinok és alengyelek tartoznak�7

Valóban ez Duchiński fõ üzenete dióhéjban. Szeretnémazonban gondolatainak még két további pontjára felhívni afigyelmet. Egyrészt fontos kiemelni, hogy Duchiński írásai aka-démiai szempontból nem tekinthetõk egy �megbízható kutató�munkáinak,8 bár saját maga tudományként tekintett és hivatko-zott írásaira. A terminológia használata szövegeiben nem követ-kezetes és nem megalapozott, gyakran ismétel megállapításokat,a történelmi adatokat pedig láthatóan önkényesen és elfogultanhasználja.9 Egy dokumentum eredetisége, illetve megbízhatósá-ga azonban gyakran kevés összefüggésben van az általa kifejtetthatással. Az orosz történelemben több ilyen dokumentumról istudunk, pl. �Nagy Péter végrendelete� vagy a �Cion bölcseinekjegyzõkönyve�, amelyek, bár hamisságuk bizonyított, újra és új-ra felbukkannak a történelem tengerén, hiszen mindig akadolyan csoport, amelynek érdeke fûzõdik az ilyen dokumentu-mok terjesztéséhez. Egy másik meghatározó vonása Duchińskiírásainak az, hogy faji alapon osztja Eurázsia népeit �árjára� és�turánira�. Tagadja az orosz nép szláv származását, és ezt hang-
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7 Giller: O z.yciu, 6. 
8 Rudnytsky: Essays, 188.
9 Duchiński írásai posztumusz három kötetben jelentek meg: PismaFrancziszka Duchińskiego. T. 1. Rapperswyl, 1901.; Pisma FrancziszkaDuchińskiego. T. 2. Rapperswyl, 1902.; Pisma Francziszka Duchińskiego. T. 3.Rapperswyl, 1904.

1, hist.tan.qxd  2015. 01. 14.  10:32  Page 38



súlyozandó, elveti az �orosz� elnevezést is, helyette általában�muszkovita� áll. Ám még ebben a terminológiai szóhasználat-ban sem következetes, néha azt állítja, az oroszok �uráli� szár-mazásúak: �Tehát, Moszkva lakóinak többsége uráli származású,nem szláv, nem indo-európai.�10 Duchiński egyértelmûenkirekesztõ attitûdöt vesz fel, célja nem az orosz nép eredeténekmegtalálása, hanem az, hogy kívül tartsa az oroszokat az �árja�népcsoporton, és ezáltal tagadja a lengyel és ukrán nép rokon-ságát az orosz néppel. Duchiński bár hajlandó volt elismerni,hogy az orosz nyelv a szláv nyelvcsoportba tartozik, azonbanhitte és hangoztatta, hogy a turániak pusztán elsajátították,�adoptálták� ezt a szláv nyelvet, és ez nem változtat a lényegü-kön, a karakterükön: �Tudni kell, hogy csak nyelvükben szlávok,lelkükben és civilizációjuk karakterében nem, ebben a tekintet-ben a muszkoviták a turáni törzsekhez tartoznak.�11 Azt is látnikell, hogy Duchiński a civilizáció fogalmát nem olyan értelem-ben használja, amely szerint egyes népek eljuthatnak a civilizá-ció magasabb fokára, bármit is jelentsen ez. Duchińskilogikájából hiányzik ez az elõremutató, ez a dinamikus elem, azõ rendszere jól körülhatárolható, fekete-fehér, bináris oppozí-ciókra épülõ kategóriákat alkalmaz: aki egyszer belekerült egykategóriába, azt onnan semmi el nem mozdítja. 

Kritikai visszhang � Ny. I. Kosztomarov (1817�1885)
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 törté-nészére leggyakrabban a �A két orosz nép� (Dve russzkije narod-
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10 Duchiński: Pisma Francziszka Duchińskiego, T. 1. 114. 
11 Uo. 79�80.
12 Kosztomarov, Ny. I.: Ukrajna. (Piszmo k izdatyelju �Kolokola�). In: Ko-lokol. Pribavocsnije liszti k �Poljarnoj Zvezgye�. Liszt 61. 15 janvarja 1860. 
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nosztyi)13 címû mûve okán emlékeznek, mely 1861-ben jelentmeg az Osznova (Alap) hasábjain. Megjelenését követõen, Kosz-tomarov esszéje, egy huszadik századi történész, Dorosenkoszerint maga volt az �ukrán nacionalizmus bibliája�.14 Ebben acikkében Kosztomarov valóban hangsúlyozza a nagy- és kis-orosz népek közötti különbségeket, de egyúttal nem veti el egy-fajta összorosz identitás lehetõségét sem, amelyet együttesenadnának ki a nagy-, fehér- és kisorosz népek. Kritikájában Kosztomarov nem közvetlen szólította megDuchińskit, hanem Duchińskitõl eredeztethetõ gondolatokrareagált, amelyekkel a lengyel és francia sajtóban találkozott.Ilyen gondolatok közé sorolom annak az állításnak a támoga-tását és terjesztését, hogy a nagyorosz nép nem tartozik a szlávnépek közé, szemben a lengyelekkel és az ukránokkal, akik az�igazi� szlávok, és ezért az utóbbi két népnek kellene közelebbiszövetségre lépnie.Kosztomarov ezzel kapcsolatos elsõ cikke 1861-ben jelentmeg az Osznova második számában. Az Osznova központi kül-detése közé tartozott �a kisorosz vagy ukrán identitás definiá-lása�.15 Kosztomarov a következõ cím alatt jelentette meg cikkét:�Válasz a (krakkói) �Czas� címû újság és a �Revue Contempo-raine� címû magazin kirohanásaira�.16 Ebben a cikkben Koszto-marov nem tagadja a nagyorosz népben jelen lévõ nem szlávelemeket, de úgy gondolja, hogy ezeknek a népeknek a sorsa azasszimiláció volt: �A nagyoroszok nem finnek, hanem szlávok,
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13 Kosztomarov, Ny. I.: Dve russzkije narodnosztyi. In: Osznova,1861/3. 33�80.
14 Rudnytsky: Essays, 195.
15 Miller, Aleksei: The Ukrainian Question: the Russian Empire andNationalism in the Nineteenth Century. Budapest, 2003. 77.
16 Kosztomarov, Ny. I.: Otvet na vihodki gazeti (krakovszkoj) �Csasz� izsurnala �Revue Contemporaine�. In: Osznova, 1861/2. 121�135. Lásd méga krakkói Czas címû újságnak az elemzése a lengyel propaganda szem-pontjából: Wolniewicz, Marcin: �Russian barbarism� in the Propaganda ofPolish January Uprising (1863�4). In: Acta Poloniae Historica, vol. 107. No.1. 129�164.
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hiszen nem ismerik a finn nyelvet, szlávul beszélnek. Igaz, hogyjelentõs finn vér került a nagyorosz [lakosságba], de õk asszimi-lálódtak a szlávokba.�17 Ugyanebben a cikkben hívja fel a figyel-met Kosztomarov az ilyen gondolatok kirekesztõ természetére,és arra biztat, hogy szabaduljunk meg az ilyen szûklátókörû atti-tûdöktõl:
Pontosan a saját szélsõséges egyoldalúságotokat ésinkompetenciátokat bizonyítjátok azzal, hogy nem vagy-tok képesek kilépni a nacionalizmusalapú kirekesztõ[látásmódból] az ennél szélesebb fogalmak körébe,amely fogalmak fennköltebbek, továbbá közösek azegész emberiséggel. Ahogyan nem szabad megalázniegy egyént származása miatt, úgy nem szabad ezt tenniegy egész nemzettel sem.18

Kosztomarov visszatér ehhez a témához egy késõbbi cik-kében19 is, amelyben megdorgálja a �lengyel patriótákat�, amiérttagadják a �orosz� elemet a �délorosz népben�. Rámutat, hogyamikor lengyel narratívák (tagadhatatlanul politikai indítékok-tól vezérelve) azt állítják, hogy �a Piaszt- és a Jagellón-[ház] meg-védte a ruszinokat a muszkovitáktól�, a �muszkovita� szó hasz-nálata tiszta anakronizmus. Kosztomarov elmagyarázza, hogy
�[a] Piaszt-ház nem védhette meg a ruszinokat amuszkovitáktól, hiszen a Piaszt-ház [uralkodása] alatta muszkovita név nem létezett és nem is létezhetett. AMoszkóvia elnevezés akkor jelent meg, amikor a Moszk-vai Nagyhercegség elfoglalta a keleti és északi orosz te-rületeket, és egy szuverén államot hozott létre.20
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17 Kosztomarov: Otvet na vihodki, 127.
18 Uo. 131.
19 Kosztomarov, Ny. I.: Pravda Poljakam o Ruszi. In: Osznova, 1861/10.100�112.
20 Uo. 102.
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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 megfelelõnyersanyagul szolgálhat a lengyel nacionalizmus számára�.21
A Kosztomarov által kritizált állítások és attitûdök, amelyeka lengyel és francia újságok hasábjain jelentek meg, feltûnõ ha-sonlóságot mutatnak Duchiński gondolataival. Különösen so-katmondó Kosztomarov megjegyzése a �muszkovita� szó anak-ronisztikus használatát illetõen. Kosztomarov kritikája arrólárulkodik, hogy az ilyen duchińskii szellemben írt cikkekbenKosztomarov politikailag motivált lengyel narratívákat látott,amelyek célja a dél/kisorosz lakosság elidegenítése valamiféleösszorosz identitástól. Jelen esetben azonban ez éppen hogy avisszájára fordult: Kosztomarov nem felejtette még el a �lengyeligát�, és elutasítja a közeledést és a szövetséget a lengyelekkel,nem kívánja az �orosz� elem eltûnését és eltüntetését a délorosztörténelembõl és kultúrából. Erre azért érdemes felhívni a figyel-met, mert ez jól mutatja, hogy a 19. századi ukrán nacionaliz-mus számára a �másik�,22 akivel szemben próbálja megfogal-mazni és ezáltal megkülönböztetni magát � nem mindig és nem-csak a nagyorosz nép volt, hanem hasonlóan tekintett a lengyelnépre 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 azember, hogy egy lengyel nyelvészrõl van szó, bár ha hozzátesz-
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21 Uo. 112.
22 Európa kontextusában az �orosz másik� (the Russian Other) lásd:Neumann, Iver B.: Uses of the Other: The East in European Identity For-mation. Minneapolis, 1999. 161�183.
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szük, hogy teljes keresztneve Jan Ignacy Niecisl/aw,23 akkor márnem olyan meglepõ a lengyelsége. Baudouin de Courtenay fõérdeklõdése az akkoriban még gyerekcipõben járó általánoselméleti nyelvészet volt. Rengeteg nyelven beszélt, és több egye-tem katedráját is megjárta: tanított Kazanyban, Dorpatban,24
Krakkóban és Szentpéterváron is. Hosszú, mondhatni kozmo-polita életet élt. Leginkább történeti nyelvészeti munkáit tartjákszámon, �fontosabb általános nyelvészeti munkái szinte semmi-lyen visszhangra sem találtak közvetlen diákjai és követõi körénkívül�.25

Baudouin de Courtenay kritikáját egyértelmûen Duchiński-nak címezte: �Professzor Duchiński évfordulója alkalmából�.26
Igaz, amikor a cikket írta, nem fért hozzá közvetlen Duchińskiírásaihoz, így fõként memóriájára (korábban olvasott néhányrészletet Duchińskitõl), illetve más szerzõk Duchińskira tett uta-lásaira hagyatkozott. Baudouin de Courtenay egészen más szel-lemben, de nem kevésbé szigorúan, kritizálja Duchińskit, mintKosztomarov. A lengyel nyelvész egyrészt akadémiai szempon-tok köré szervezi érveit, másrészt valamiféle kozmopolita, azemberi humánumot abszolútumnak tartó nézõpontot vesz fel.Baudouin de Courtenay már a cikk elején kemény ítéletetmond Duchiński írásai felett: �Tudósunk minden etnográfiaitémájú munkája elsõsorban politikai jelleggel bír.�27 Az ilyen po-litikai jelleggel nem is lenne probléma, ha Duchiński politikaipamfletként mutatná be munkáit, nem pedig mint történészimunka eredményét. Amennyiben Duchiński munkáit a történe-lemtudomány részének tekintjük, akkor a mûvek értékelése istudományos szempontok alapján kell, hogy történjen. Pontosan
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23 Stankiewicz, Edward: Baudouin de Courtenay: His Life and Work. In:Uõ (trans. and ed.): A Baudouin de Courtenay Anthology: The Beginningof Structural Linguistics. Bloomington, 1972. 8.
24 Ma Tartu, Észtország
25 Uo. 11.
26 Baudouin de Courtenay, Jan: Z powodu jubileuszu profesoraDuchińskiego. Krakkó, 1886. http://polona.pl/item/559653/3/
27 Uo. 5.
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ezt tette Baudouin de Courtenay, aki általánosságban nagyonszkeptikus volt Duchiński �érvelési� módszereit illetõen. Ez amódszer alapvetõen abból áll, hogy Duchiński vagy �százszor�elismétli álltásait, bizonyítékként pedig a �becsületszavát� adja.Írásaiban egyáltalán nem alkalmazza az �általános tudományosfogalmakat�.28
Baudouin de Courtenay megkérdõjelezi azt is, ahogyanDuchiński nemlétezõ és nem hozzáférhetõ adatokra alapozzaállításait: �Sajnos a tudomány jelenleg nem büszkélkedhet ha-sonló statisztikai adatokkal. Ilyen adatok nélkül azonban amuszkovitákra-turániakra mint nomád, a szlávokra-árjákra pe-dig mint letelepedett nép hivatkozni, nem más, mint hiábavalóés nem túl sokatmondó fecsegés.�29 Ezenkívül, Baudouin deCourtenay nagy hangsúlyt fektetett Duchiński nyelvészettelkapcsolatos állításaira. Történeti nyelvészként keményen kriti-zálta Duchińskit, amiért az azt állította, a �muszkoviták� erede-tileg turáni vagy uráli népek voltak, akik adoptálták szláv nyel-vüket: �Csak valaki olyan állíthatja, hogy a nagyorosz nép turáni[nép], amely adoptálta az egyházi szláv nyelvet, akinek nagyongyenge és ködös elképzelése van a szláv nyelvek fejlõdésérõl ésarról, hogy milyen típusú nyelveket lehet rákényszeríteni egésznépekre, és hogy hogyan.�30
Összességében, Baudouin de Courtenay nem tud mástmegállapítani, csak amit a cikke elején: Duchiński írásai nélkü-löznek bármiféle kutatói vagy tudományos attitûdöt, mindent apolitika mozgat. Ráadásul Duchiński saját rendszere is ellent-mondásoktól terhes. Baudouin de Courtenay ironikusan meg-jegyzi, hogy �következetesebbnek kellene lennünk, és minden-kit, aki nem tartozik az árja népekhez, tehát a magyarokat, fin-neket és baszkokat, át kellene hajítanunk a Dnyeperen és finnfolyókon túlra�.31
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28 Uo. 20.
29 Uo. 15.
30 Uo. 19.
31 Uo. 33.
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Baudouin de Courtenay cikkében kitér Duchiński írásainakgyakorlati következményeire is. A Duchińskinak címzett cikk1885-ben született, tehát nem sokkal az 1863-as lengyel felkeléstkövetõen. A �Visztula menti tartomány� lakói, a lengyel nép napmint nap a bõrén érezte a felkelés leverésének következményeit.Baudouin de Courtenay azzal vádolja Duchińskit, hogy hamisállításaival rossz hatással van a lengyel értelmiségre: �P.Duchiński azok közé az emberek közé tartozik, akik hosszú éve-ken keresztül dolgoztak azon, hogy lebutítsák, összezavarják,elvakítsák a lengyel értelmiséget, hogy a lényegesrõl és létezõrõla dajkamesékre tereljék a figyelmüket.�32
Az erõsen kritikus cikk végül kiegyensúlyozottabb hang-vétellel ér véget. Tudományos szempontból Baudouin deCourtenay elítéli Duchińskit, amiért �tudását rosszul használjafel�, de nem gondolja, hogy Duchińskit a �gonosz akarat� ve-zérelte volna. A konklúzió az, hogy ez az évforduló �egyszerûena 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 semle-gességhez és a tudományos megalapozottsághoz így különösenkirívó ebben a kontextusban, s minden tudós számára köve-tendõ példaképet jelent. Baudouin de Courtenay világképébenés életében írásai alapján kiemelkedõ szerepet kapott a másnépek iránti tisztelet és tolerancia: �ezenkívül emlékeztetnénk[az olvasót] az emberi »jogok«�-ra, emlékeztetjük, hogy mindenegyes embernek, legyen akár »árja« vagy »turáni«, joga vanmegkövetelni a tiszteletet nyelve, szokásai, hiedelmei és vallásairánt.�.33
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32 Uo. 31.
33 Uo. 31.
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Konklúziók
A két kritika egy kis szeletét mutatja be azoknak a reakcióknak,amelyek Duchiński írásai kapcsán születtek. Kosztomarov lát-hatóan a korai ukrán nacionalizmus nézõpontjából kritizáltaDuchińskit, s Duchińskihoz hasonlóan Kosztomarovnak is meg-vannak a maga politikai céljai � az elemzett cikkeiben elsõsorbanaz, hogy ellensúlyozza a lengyel nacionalizmus azon törekvé-seit, hogy az ukrán népre mint identitás nélküli, formázhatóembermasszára tekintsen. Baudouin de Courtenay-nak is felte-hetõleg megvoltak a saját politikai nézetei, de ezt nem lehet-séges rekonstruálni a Duchińskinak címzett kritikájából, a cikkevégig apolitikus. Duchiński legfõbb hiányosságát abban látja,hogy munkái nélkülözik a tudományos megközelítést és mód-szereket. Duchiński írásait a szövegszintû elemzésen túl min-denképp szükséges lenne elhelyezni a kor tágabb kontextusábanis, összehasonlítani a korabeli lengyel propaganda �orientali-záló� metaforáival, amelyek célja az orosz nép európai gyökerei-nek vagy kapcsolódási pontjainak a tagadása volt, hiszenDuchiński elmélete pompásan passzol ebbe a narratívába. En-nek a tágabb európai kontextusnak a rekonstruálása továbbikutatást igényel, különösképpen fontos lenne megvizsgálniDuchiński gondolatainak fogadtatását Nyugat-Európában. Azilyen kutatásokhoz azonban elengedhetetlen, hogy az a bizo-nyos ablak, ha csak résnyire is, de nyitva maradjon, különbenmindenki kénytelen lesz a falnak beszélni � ez pedig a törté-nelem során még sosem bizonyult túl eredményesnek.
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SUHAJDA SZABOLCS
Tendenciák az orosz történetírásban az elmúlt évek tükrébenAndrej Medusevszkij fõszerkesztõitevékenysége a Rosszijszkaja Isztorija élén

A tanulmány apropóját az ELTE Ruszisztikai Központjában2012. május 21�22-én megrendezett nemzetközi konferenciaadja. Pontosabban, a konferencia utolsó elõadása, amelynek so-rán Andrej Medusevszkij, a Rosszijszkaja Isztorija korábbi fõ-szerkesztõje távozásának körülményeit taglalta. Ebben azegyébként igen nagy visszhangot kiváltott elõadásban a korábbifõszerkesztõ nemcsak a távozásának körülményeit nehezmé-nyezte, hanem az orosz történetírás egészével szemben is éleskritikát fogalmazott meg.1Ebbõl az elõadásból kiindulva jelen tanulmány arra igyek-szik választ találni, hogy Medusevszkij irányelvei, reformelkép-zelései mennyiben valósultak meg 2007�2012 között, kinevezé-se, majd ötéves fõszerkesztõi munkássága valóban éles irány-váltást jelentett-e a lap szemléletmódjában a korábbiakhoz ké-pest, ténylegesen hozott-e új eredményeket az orosz historio-gráfia számára, és mennyiben voltak jogosak a fõszerkesztõvelszemben megfogalmazott kritikák, majd a távozása után eltelt
1 Az elõadás írásban megjelent változata: Medusevszkij, A. N.: Moiboi za isztoriju: kak ja bil glavnim redaktorom zsurnala �RosszijszkajaIsztorija�. In: Szvák, Gyula � Filippov, Szergej � Gyimesi, Zsuzsanna(red.): Isztorik i Mir � Mir isztorika v Rosszii i Centralno-vosztocsnojJevrope / Historians and the World � The World of Historians in Russiaand Central and Eastern Europe. (Ruszisztikai Könyvek XXXVI.)Budapest, 2012. 299�311. 
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rövid periódus mennyiben jelent változást Medusevszkij tevé-kenységéhez képest. Ezeken a kérdéseken némiképp túllépve,az orosz történettudomány egyik mértékadó � ha nem a legfon-tosabb � folyóiratáról lévén szó, a lap profiljának és az ott meg-jelent cikkeknek az elemzése arra vonatkozólag is támpontot ad-hat, hogy milyen tendenciák, irányvonalak voltak a jellemzõk azorosz történetírásban az elmúlt években.

Medusevszkij programtervezete
Andrej Medusevszkij a folyóirat fõszerkesztõi posztját SzergejTyutyukintól vette át. Az akkor még Otyecsesztvennaja Isztorijanéven megjelenõ újságnak a 2007/5. száma volt az elsõ, amely-ben az õ neve szerepelt fõszerkesztõként. Mindez így is maradtegészen a folyóirat 2012/3. számáig. Érdekes megfigyelni, hogykezdettõl fogva számos momentum jelzi a folyóirat irányvál-tását, gyakorlatilag átmeneti periódusról az újság életében ne-héz lenne beszélni. Mindez az új koncepciót illetõen igen hatá-rozott elképzelésekrõl ad tanúbizonyságot. A tematikára vonat-kozólag például mindent elkövetnek, hogy még az év vége elõttvalamilyen formában megemlékezzenek a februári forradalomkitörésérõl. Már a 2007/5. lapszámban közölnek egy kerekasztal-beszélgetést errõl, majd a következõ számban egy alcím jelzi azesemények 90. évfordulóját. Igaz, ezen belül csupán egyetlentanulmány látott napvilágot, amelyet maga az új fõszerkesztõjegyez.2
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2 A fentiekre vonatkozólag: Medusevszkij, A. N.: Fevralszkaja revolju-cija 1917 g. v rosszijszkoj isztorii. (Matyerial podgotovlen Sz. Sz. Szekirinsz-kim.) In: Otyecsesztvennaja Isztorija, 2007/5. 3�30.; Uõ: Pricsini krusenyi-ja gyemokratyicseszkoj reszpubliki v Rosszii v 1917 g. In: OtyecsesztvannajaIsztorija, 2007/6. 3�22.
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A folyóirat tematikájában történt változás mellett beszédes,hogy a korábbi szerkesztõbizottsági tagokat néhány kivételtõleltekintve � Jefim Pivovar, Andrej Szaharov, Szergej Szeki-rinszkij � kicserélték. Ekkor kerülnek a szerkesztõbizottság tagjaiközé külföldiek is Szvák Gyula, Dieter Dahlman, GeoffreyHosking személyében.3Az új fõszerkesztõ lapra vonatkozó programtervezete a2008/5. számban jelenik meg,4 amely elõadás formájában 2008.február 28-án a lap egyik szerkesztõségi ülésén hangzott el.A következõkben a programtervezet fontosabb pontjait mutat-juk be. Medusevszkij különösen fontosnak tartotta az orosztörténelem azon eseményeinek a kutatását, amelyek a 21. száza-di orosz nemzeti identitás alapjait, elõzményeit jelenthetik.5A mai orosz, oroszországi identitás szempontjából értelmezi anemzetiségi kérdést is. Úgy gondolja, fel kell tárni, hogy azOrosz Birodalomban, a Szovjetunióban hogyan viszonyultak akülönbözõ nemzetiségekhez, más vallási közösségekhez.6 Tulaj-donképpen mindez azt jelenti, hogy az oroszországi nemzeti-ségek és vallási közösségek története nem önmagukban, hanemaz Orosz Birodalom vagy a Szovjetunió történetén belül értel-mezhetõ. Medusevszkij szerint az orosz történelem kríziseit, válság-periódusait külön kutatások témájává kellene tenni. Azonbannemcsak azok kialakulását, következményeit � például a forra-dalmak történetét � kell feltárni, hanem azt is, hogy ezekre akrízisekre, válságokra milyen megoldási javaslatokat � többek
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3 A régi és az új szerkesztõbizottságokra vonatkozólag: Otyecseszt-vennaja Isztorija, 2007/4�5.
4 Medusevszkij, A. N.: Analityicseszkaja isztorija: zsurnal i priorityetni-je napravlenyija jevo razvityija. In: Otyecsesztvennaja Isztorija, 2008/5.1�18.
5 Uo. 9.
6 Uo.
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között milyen reformelképzeléseket � fogalmaztak meg, és ezekmennyiben voltak sikeresek és mennyiben nem.7Programtervezetében a lap fõszerkesztõje hangsúlyozza atársadalmi struktúrák, tulajdonviszonyok, valamint azok létre-jöttének, változásának a jelentõségét is. Ezt az irányvonalatillusztrálja, hogy a 19. század kapcsán a polgárosodás felé vezetõtendenciák kutatását említi meg,8 míg a 20. századra vonatko-zólag három eseményt nevez meg, amelyeket társadalomtör-téneti szempontból fontos lenne a kutatás tárgyává tenni, hiszenezek élesen megváltoztatták a korábbi tulajdonviszonyokat, ígya társadalmi struktúrákat is. Ezek közé tartozik a 1917-es for-radalom, az 1929-tõl kezdõdõ kollektivizáció, majd a 1990-esévek privatizációja is.9Az orosz történelemben létrejött államformák, kormányzatirendszerek jelentõségét szintén megemlíti. Ezek között szerepela középkori vecse, a 14�17. századi autokrácia, majd a 18. szá-zadtól a 20. század elejéig létezõ orosz abszolutizmus történeteis.10 Azért tartja fontosnak az alkotmánytörténeti, jogtörténetikutatásokat, mivel úgy gondolja, hogy ez alapján meg lehet álla-pítani, hogy milyen korlátai lehetnek az egyeduralomnak, az
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7 Ezzel a koncepcióval Medusevszkij akarva-akaratlanul is elvégziaz orosz történelem periodizációját. Szerinte az államszervezõdés alap-ján vannak fõbb periódusok az orosz történelemben, amelyek a követ-kezõk: Kijevi Rusz, Moszkvai Oroszország, Orosz Birodalom, Szov-jetunió majd Orosz Föderáció története. Úgy vélekedik, hogy az egyik-bõl a másikba való átmenetet társadalmi válságok, átmeneti idõszakokelõzik meg. Mindezt már csak azért is fontos volt említeni, mivel prog-ramtervezetében erre vonatkozólag: Uo.
8 Uo. 11.
9 Uo.
10 Ebben a periodizációban a 14�17. századi idõszak, amely legin-kább figyelemre méltó. Pontosabban az, hogy ez a korszak miért a 14.században kezdõdik. Sajnos erre Medusevszkij nem ad választ. A kor-szakolásra vonatkozólag: Uo. 13.
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autoriter viszonyoknak Oroszországban, milyen elõzményei, le-hetõségei vannak az alkotmányos, polgári demokrácia létreho-zásának.11
Tulajdonképpen utóbbi állításával megfogalmazza egyiklegfontosabb koncepcióját a történettudomány társadalmi sze-repérõl, hasznosságáról. Úgy véli, hogy a történettudománynaktúl kell lépnie a korábbi keretein, és alkalmazott tudománnyákell válnia. Ez többek között azt jelenti, hogy a történészeknekelemzõ módszerekkel adott társadalmi, politikai kérdésekbenajánlásokat kell tudniuk megfogalmazni. Sõt ezek alapján prog-nózisokat is fel kell tudniuk állítani a jövõ történéseivel kapcso-latban.12 Az utóbbi célok elérése érdekében a történelemtu-dományt közelíteni kell más tudományágakhoz � többek közöttaz állam- és jogtudományokhoz, szociológiához, közgazdaság-tanhoz, antropológiához, nyelvészethez, demográfiához, pszi-chológiához �, felhasználva ezek módszertanát, eredményeit.13
Mindezek alapján az új fõszerkesztõ nagyon ambiciózus ter-vei sok esetben túlmutattak az Otyecsesztvennaja Isztorija(2009-tõl Rosszijszkaja Isztorija) keretein, tulajdonképpen azegész orosz történetírás megreformálását tûzte ki céljául. A kon-cepció szerint a történettudománynak kimondva-kimondatla-nul más tudományágakat is magába integráló, a jelen kérdéseireközvetlen módon választ adó alkalmazott társadalomtudo-mánnyá kellene válnia. Ezek után érdekes megvizsgálni, hogymindebbõl mi valósult meg a következõ években.
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11 Erre egész pontosan a februári forradalom és a bolsevik hatalom-átvétel összefüggésében kerül sor, amellyel egyúttal ítéletet is mond akét történelmi esemény fölött. Uo.
12 Uo. 18.
13 Uo. 5�6.
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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 nagyjábólugyanannyi lapszámot szemléztem végig Medusevszkij távo-zása elõtt, mint fõszerkesztõi kinevezése után. A távozása utánitendenciákról nehezebb komplexebb képet alkotni, hiszen azótacsupán két év telt el.14 A cikkek számszerû elemzése mellett igye-keztem tendenciákat felfedezni abban is, hogy milyen alfejeze-tek, alcímek � amelyek egy adott téma körül csoportosuló, ha-sonló témájú cikkeket fognak össze �, esetleg milyen tematiku-sabb lapszámok jelentek meg az adott idõszakokban, hiszenezek szintén tükrözhetik a fõszerkesztõ elképzeléseit a lap pro-filját illetõen.15
Medusevszkij programtervébõl kiindulva, az adott témákelõfordulásának gyakoriságát a mai orosz identitás alapját to-vábbra is a második világháborús szerepvállalás jelenti. A 2007/5.elõtti lapszámokban 37, míg az ezt követõ periódusban 40 olyancikket találtam, amelyik valamilyen formában a háború történe-tével foglalkozik.16 A rengeteg világháborúval foglalkozó publi-káció kétségtelenül pozitív hozadéka, hogy nemcsak az esemé-nyek közvetlen hadtörténeti, diplomáciatörténeti vonatkozásai-ról közölnek cikkeket, hanem annak sok egyéb más aspektusárólis. A világháborús tanulmányok talán emiatt a legszínesebbek,
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14 Számszerûleg ez az elsõ idõszakban 34, Medusevszkij regnálásaalatt 29, míg a harmadik periódusban 11 lapszámot jelent.
15 Annyiban szûkítettem az elemzés spektrumát, hogy az egyes tör-téneti munkákról szóló recenziók, kritikák, módszertani, historiográfiaikérdésekkel, valamint a tudományos élet eseményeivel foglalkozó írá-sok, ismertetések � mivel szigorú értelemben nem történeti témájú ta-nulmányokról van szó � nem váltak az elemzés tárgyává.
16 Ennél némileg meglepõbb, hogy az ezt követõ idõszakban a2014/2.-ig � bár kevesebb lapszámról van szó � a második világháború-val kapcsolatban egyetlen tematikus lapszám sem jelenik meg.
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témájukat tekintve a legváltozatosabbak. Ez a sokszínûség mindTyutyukin, mind Medusevszkij idejére jellemzõ.17 Medusevszkijidején ez különösen érdekes, hiszen � ahogy a késõbbiekben eztlátni fogjuk � sokkal inkább érvényesültek a fõszerkesztõ sajátelképzelései a lap irányvonalát illetõen.A 2007�2012 közötti periódusban látszólag a 19. század tör-ténete meghatározóbbá válik a korábbiakhoz képest. Azonbanárnyalja a képet, hogy a korszaknak csak bizonyos aspektusaikerülnek elõtérbe. Ezek leginkább a programtervezetben is fel-vázolt elvárásoknak, céloknak felelnek meg. Öt év alatt 33 cikkjelent meg, amely a 19. századi reformkísérletekkel, az alkotmá-nyosság, társadalmi szervezõdés, törvényesség, polgárosodástémájával foglalkozik. Az erre vonatkozó publikációk elsõsorbanI. Sándor, II. Sándor uralkodásához, az uralkodásuk idején meg-fogalmazott reformkísérletekhez kapcsolódnak. Ugyanakkor afolytonosságot, tudatos koncepciót jól mutatja, hogy messzenemcsak az utóbbi két uralkodó tevékenységében � a valóbanjelentõs reformok, reformkísérletek idején � igyekeznek hangsú-lyozni a törvényesség és a polgárosodás lehetõségeit, hanemolyan korszakok, témák esetén is, ahol ez nem feltétlenül lennemagától értetõdõ. Például I. Miklós uralkodásából is ezeket a té-mákat emelik ki. Többek között olyan tanulmányok jelennekmeg, amelyek a Miklós idején zajló kodifikációs munkát,valamint az uralkodó jobbágykérdésrõl vallott elképzeléseit tár-gyalják.18
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17 A sokszínûséget illusztrálják az egyes alcímek is, amelyek a hábo-rúra vonatkoznak. Ezek közül: Vojna, oficialnaja propaganda i masszovojeszoznanyije, Vojna i grazsdanszkoje naszelenyije. In: Rosszijszkaja Isztorija,2009/6.; Velikaja otyecsesztvennaja vojna i gyemograficseszkaja szituacija vRosszii. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2010/4.; Kak plan i kak povszednyev-noszty. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2011/3.
18 Utóbbi témákra vonatkozólag: Ruzsickaja, I. V.: Kogyifikacionijeprojekti imperatora Nyikolaj I. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2010/1. 29-44.; Uõ:Kresztyjanszkij voprosz v carsztvovanyije imperatora Nyikolaj I: voproszu oposzledsztvijah ukaza 1842. g. ob objazannih kresztyjanah. In: Otyecsesztven-naja Isztorija, 2008/4. 24�37.
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A 19. század történetének markáns értelmezésérõl árulko-dik, hogy nemcsak az uralkodókról szóló, alapvetõen politika-történeti cikkekben kerülnek elõ az említett kérdések, hanemolyan publikációk esetében is, amelyeknek látszólag kevesebbközük van a polgárosodáshoz, törvénykezéshez, alkotmányozófolyamatokhoz. Többek között az egyetemi oktatás összefüg-gésében is megjelenik a társadalmi önszervezõdés kérdése minta polgári társadalom egyik ismérve.19 Hogy mindez nem elszige-telt jelenség, hanem tudatos koncepció, azt az egyes alcímek isjelzik.20
A lapok felépítése, tematikája sokszor igen tudatosan utalarra, hogy a 19. századi reformok a 20. század eleji reformokelõképei voltak. Nem véletlen, hogy sokkal több cikk jelenikmeg a cári Oroszország utolsó két évtizedének történetérõl (46),mint korábban (17). Ez alapján gyakorlatilag külön korszakkénttûnik fel az orosz történelem ezen periódusa. A fõszerkesztõkoncepciójához illeszkedve az utóbbi korszakra vonatkozó cik-kek többsége a különbözõ reformkérdésekkel foglalkozik (28),amelyek jelentõs része Sztolipin nevével jelenik meg (18). A fo-lyóiratban Sztolipin mûködésével korábban csak néhány cikkfoglalkozott, viszont Medusevszkij fõszerkesztõsége idején kü-lönszámot szentelnek születésének 150. évfordulójára.21 A bel-ügyminiszterrel foglalkozó cikkek nagy része itt jelenik meg.22
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19 Zsukovszkaja, T. H. � Kazakova, K. Sz.: Russzkij sztugyent dorefor-mennoj epohi: normi i povszednyevnaja zsizny korporacii. In: Otyecsesztven-naja Isztorija, 2007/6. 63�76.
20 Narodnoje obrazovanyije v konteksztye polityicseszkoj i obscsesztvennojzsiznyi imperatorszkoj Rosszii. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2010/1.
21 K 150-letnyiju szo dnyja rozsgyenyija P. A. Sztolipina: Reformi i russz-koje 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 találtamkonkrétan Sztolipinra vonatkozólag. Mindez azért is érdekes, mivel ez alap havonta jelenik meg, és alapvetõen sokkal többféle � minthogy nemcsupán Oroszország történetére szakosodott folyóirat � tanulmányt kö-zöl, mint a Rosszijszkaja Isztorija. 
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Némileg túlmutatva a 19. század és a 20. század elejének törté-netén, számos lapszám felépítése arra utal, hogy a 90-es évek �elsõsorban politikai � változásainak elõképeit ezekben a újító jel-legû elképzelésekben kell keresni.23
Nem kétségbe vonva az orosz történelemnek ezen nyilván-való mérföldköveit, a különbözõ korszakok közötti hasonlósá-gok, analógiák lehetõségét, Medusevszkij koncepciójának két-ségtelen negatívuma többek között abban rejlik, hogy ezzel azorosz és a szovjet történelem számos más eseménye, összefüg-gése akaratlanul is zárójelbe kerül.24 A lap bizonyos történelmieseményeket tudatosan kiragad az adott történelmi kontextu-sukból, így a 19. századi, 20. század eleji, majd a 90-es évek ese-ményeinek markáns párhuzamba állítása akarva-akaratlanul isazt az érzést sugallja, hogy az orosz társadalmi, politikai folya-matok az elmúlt kétszáz évben kizárólag a polgárosodás, a par-lamentáris demokrácia kiépülését szolgálták.25 A fenti jelenségjelzésére már csak azért is szükség volt, mivel ezek azok a témák,
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23 Ezt jól jelzik a következõ alfejezetek, ahol a 90-es évek alkotmá-nyozási törekvései mellett a 19. századi, illetve 20. századi reformokról isközölnek cikkeket: Vlaszty i obscsesztvo: konsztyitucionnije i admisztratyiv-nije reformi. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2011/6.; Isztorija rosszijszkovo konsz-tyitualizma. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2010/1.
24 Ez az egyoldalúság még a reformfolyamatok kapcsán is elõfordul.Példának okáért Vitte tevékenységével a folyóiratban gyakorlatilag nemfoglalkoznak. A vizsgált periódusban, 2002�2014 között összesen kétcikk jelenik meg a pénzügyminiszterrõl, egyik sem Medusevszkij reg-nálása idején. Ezzel szemben jellemzõ, hogy a Voproszi Isztoriiban Vittemûködésérõl külön cikksorozat jelenik meg 11 lapszámon keresztül:Voproszi Isztorii, 2007/1�11.
25 Ezt a koncepciót jelzik az újságban felbukkanó alcímek: Impersz-kaja bjurokratyija i reformi nacsala XIX veka, Vnutrennyaja polityika Rosszii vnacsale XX veka. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2009/4.; K 150-letnyiju Velikojreformi. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2011/1.; K isztorii formirovanyija grazs-danszkovo obscsesztva v Rosszii XVIII�XX vv. In: Rosszijszkaja Isztorija,2011/2.; Agrarnije reformi v Rosszii: programmi, voploscsenyije, oszmiszlenyi-je. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2011/4. 
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ahol leginkább érvényesül a fõszerkesztõ saját elképzelése a lapprofilját illetõen.26
Visszakanyarodva a 20. század eleji orosz történelemhez,nem véletlen, hogy egyéb, sokszor igen fontos témák ritkábbanfordulnak elõ. Többek között az elsõ világháborúhoz vezetõ útvagy maga a háború nem kap kitüntetett szerepet a folyóiratban.Ezt a tényt a háborúról megjelent cikkek kis száma (7) mellett azis jelzi, hogy még ezek között a tanulmányok között is többolyan akad, amely témájában nem kapcsolódik szorosan a hábo-rú történetéhez, hanem sokkal inkább a 20. század elejénektörténetéhez, illetve az 1917-es év eseményeihez köthetõ. A cáriOroszország utolsó két évtizedének története, valamint a világ-háborút követõ idõszak között az elsõ világháború történetetulajdonképpen teljesen elsikkad.Más kérdés, hogy ez az állítása vizsgált idõszakban végig megállja a helyét, Medusevszkij ki-nevezése ebben nem jelent igazi korszakhatárt.27
Azonban az mindenképpen beszédes, hogy a februári for-radalomról jelent meg emlékszám,28 míg az októberi forrada-lomról nem. A cári család kivégzésérõl sem emlékeznek meg alap hasábjain, viszont a fõszerkesztõ programtervezetének meg-felelõen az 1918-as alkotmányozó gyûléssel mint az orosz alkot-mányosság egyik jelentõs állomásával különszám foglalkozik.29
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26 Ez valószínûleg abból is fakad, hogy a fõszerkesztõ kutató törté-nészként leginkább ezekkel a témákkal foglalkozik. Legalábbis a folyó-iratban megjelent cikkei számos esetben errõl tanúskodnak: Medu-sevszkij, A. N.: Velikaja reforma i modernyizacija Rosszii. In: RosszijszkajaIsztorija, 2011/1. 3�27.; Uõ: Polityicseszkaja tyeorija rosszijszkovo konsztyitu-cionalizma XX v. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2010/1. 45�63.; Uõ: Kak vijtyiiz revoljucii: sztyratyegija preodolenyija szociolnovo krizisza v obscsesztvahperehodnovo tipa In: Rosszijszkaja Isztorija, 2012/2. 3�18.
27 A fenti tendenciát illusztrálja például az a cikk, amely a világhá-ború éveiben a liberális ellenzék és a kormány kapcsolatát tárgyalja.Gajda, F. A.: Russzkije liberali v voszprijatyii pravjascsej bjurokratyii v periodkrizisza tretyjeijunszkoj szisztemi (1911�1917 vv.) In: OtyecsesztvennajaIsztorija, 2007/4. 42�56.
28 Otyecsesztvennaja Isztorija, 2007/6.
29 Utóbbira vonatkozólag lásd a következõ lapszámot: Otyecseszt-vennaja Isztorija, 2008/2.

1, hist.tan.qxd  2015. 01. 14.  10:32  Page 56



Összességében kijelenthetõ, hogy az 1917�18-as eseményeketnem övezte nagyobb érdeklõdés Medusevszkij idején (11), mintkorábban (13), a változás sokkal inkább tartalmi jellegû volt.Utóbbi korszakról is elsõsorban a törvénykezés kérdése, a de-mokratikus átalakulás lehetõsége, majd bukásának az okai ke-rültek az érdeklõdés középpontjába a bolsevik hatalomvételegyik lehetséges alternatívájaként értelmezve. Jól látható, hogyebben a tekintetben is tudatos irányváltásról van szó. Erre utala fõszerkesztõ témában megjelent saját cikke is, amely szintén ademokratikus alternatíva bukását taglalja az 1917-es eseményekkapcsán.30
A polgárháború történetére vonatkozólag nincs komoly vál-tozás a korábbiakhoz képest. Tyutyukin idején 14, míg Medu-sevszkij alatt 17 cikk jelent meg. A 20. századi témák közül ez isa kevésbé népszerûek közé tartozik. Az elsõ világháború törté-netéhez hasonlóan itt is jellemzõ, hogy számos korszakra vo-natkozó cikk csak közvetett módon kapcsolódik a polgárháborútörténetéhez.31 Az igazán éles, megosztó témák � vörösterror,fehérterror értékelése, esetleges átértékelése � gyakorlatilag nemkerülnek elõ. Ezt jól mutatja, hogy külön a fehérgárdistákról kétcikk jelenik meg, közülük az egyik inkább tevékenységük utó-életére vonatkozik.32
A orosz emigrációról nagyságrendekkel több publikáció je-lenik meg (10), mint korábban (1). Habár ezzel sem tartozik a leg-
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30 Erre vonatkozólag lásd a korábban már más összefüggésben em-lített cikket: Medusevszkij: Pricsini krusenyija gyemokratyicseszkoj reszpub-liki v Rosszii v 1917 g.
31 Többek között olyan cikkekrõl van szó, amelyek a szaratovi egye-tem 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 Isztoriivalszemben, ahol igen gyakran közölnek cikkeket a vörösök tevékenysé-gérõl, többek között a terrorról, de a fehérek meghatározó vezetõirõl,Kolcsakról, Vrangelrõl is. A vörösterrorra vonatkozó forrásközlések:Voproszi Isztorii, 2001/7�10.; Fehér tábornokokra vonatkozó portrék,cikkek: Voproszi Isztorii, 2000/6., 2002/6.
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népszerûbb témákhoz, azonban az érdeklõdés megnövekedéseszemmel látható.33 A programtervezetben a tematikára vonat-kozólag nem kerül szóba az emigráció kérdése, azonban abbólkiindulva értelmezhetõ a szovjet identitás alternatívájaként,mint az egykori forradalom elõtti Oroszország hagyományainakõrzõje és a mai Oroszország identitásának a része. Bár kétségte-len, hogy a korábbiakban kevesebbet foglalkoztak az emigráció-val, így szakmailag is magyarázható az érdeklõdés megnöve-kedése.34
A Szovjetunió történetérõl a korábbi preferenciák kisebbmértékben változtak meg, mint például a 19. századi vagy 20.század eleji témákat illetõen. Továbbra is meghatározóbbak atársadalmi-gazdasági témájú publikációk, mint a politika-történetiek.35 Elõbbiekbõl Tyutyukin idején 24, míg Medusevsz-kij fõszerkesztõsége alatt 23 cikk jelent meg. A sztálini represszi-ók, terror, éhínségek, erõszakszervezetek mûködése, hadifo-golykérdés, gyakorlatilag a Szovjetunió történetének negatívu-mai a korszakra vonatkozó másik meghatározó téma (19).36
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33 A szerkesztõk részérõl történt tudatos irányváltást jól jelzi, hogynemcsak elszórt cikkeket, hanem a folyóirat egyik számában külön alfe-jezetet is szentelnek a témának: Rosszijszokoje Zarubezsje. In: RosszijkajaIsztorija, 2010/3. 
34 Utóbbi megállapítást támaszthatja alá az is, hogy a másik akadé-miai folyóiratban is viszonylag rendszeresen jelennek meg írások azorosz 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 Iszto-riiban gyakorlatilag rendszeresen jelennek meg cikkek a Szovjetuniópolitikatörténetérõl. Többek között a Központi Bizottság üléseirõl közöl-nek forrásszövegeket. Erre vonatkozólag: Voproszi Isztorii, 2002/3�5.
36 Az erre vonatkozó alcímek: Golod i polityicseszkaja vlaszty v Szov-jetszkoj Rosszii i SzSzSzR. In:  Otyecsesztvennaja Isztorija, 2008/1.; Iz isz-torii vojennoplennih v SzSzSzR: 1940-e�nacsalo 1950-h vv. In: Otyecseszt-vennaja Isztorija, 2008/2.; In: Viszilka, csisztka, tyerror: formi represszivnojpolityiki. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2009/1.
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Ugyanakkor a témaválasztást illetõen jelentõs változásrólnehéz lenne beszélni, hiszen ezek már korábban is népszerûekvoltak (21). A csoportosítást utóbbi két kategória esetében különösenmegnehezíti, hogy egyes tanulmányok mindkét csoportba bele-tartozhatnak, sok esetben nem is lehet azokat élesen különvá-lasztani. Sokszor a cikkek közötti különbséget nem azok tárgyajelenti (pl. kollektivizáció), hanem az, hogy az adott témán belülhova kerül a hangsúly.37 Ugyanakkor ez azt is jelzi, hogy a fo-lyóirat cikkeiben a társadalmi-gazdasági kérdések nagyon sok-szor összekapcsolódnak a törvénytelenségek, repressziók vizs-gálatával, így a Szovjetunió gazdasági-társadalmi jellegzetes-ségei közül annak rendszerint represszív, törvénytelen voltátigyekeztek hangsúlyozni. Ezután nem véletlen, hogy nagyobbfigyelmet kapnak a társadalmi ellenállásra, önszervezõdésre vo-natkozó cikkek (14). Többek között a társadalom és a gazdaságátszervezésével szemben fellépõ paraszti megmozdulások,munkássztrájkok,38 de nagyon gyakran egyháztörténeti, orosznemzetiségekkel kapcsolatos cikkek is a fent említett tematiká-ban kerülnek napirendre.Az egyháztörténeti publikációk száma drasztikusan meg-emelkedett az elõzõ periódushoz képest. Medusevszkij idején
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37 Többek között a kulákokra vonatkozólag nemcsak az egyesrepressziók � kollektivizáció, számûzetés �, hanem egészen konkrét tár-sadalomtörténeti kérdések is felvetõdnek. Például sor kerül a társadalmikategória fogalmi tisztázására. Erre vonatkozólag: Dobronozsenko, G. F.:Metodologija analiza szocialnoj grunni �kulaki� v otyecsesztvennoj isztorio-grafii. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2009/5. 86�94.; Rakov, A. A.: Kto takoj�kulak�? (Opit regionalnovo isszledovanyija po matyerialam arhivov JuzsnovoUrala). In: Rosszijszkaja Isztorija, 2009/5. 94�101.
38 A társadalmi ellenállásra vonatkozó megnövekedett érdeklõdésta folyóirat egyik számának alfejezete is szemlélteti: Iz isztorii polityi-cseszkih partyij i dvizsenyij szocialnovo proteszta: konyec 1917�nacsalo 1930-hvv. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2010/4. 
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gyakorlatilag az egyik legfrekventáltabb témává vált, 44 cikk je-lent meg a kérdésrõl, míg korábban csak 13. Ugyanakkor ezek-nek a tanulmányoknak sokszor nem kultúrtörténeti vagy vallás-történeti aspektusai a fontosak.39 Ezt jól mutatják a szovjet kor-szakra vonatkozó publikációk (15), amelyek az egyházat igengyakran a társadalmi ellenállás, önszervezõdés egyik formája-ként igyekeztek aposztrofálni.40
Az 1917 utáni idõszakra vonatkozólag jóval gyakrabbanjelenik meg a nemzetiségi kérdés (25), mint az azt megelõzõ idõ-szakban (11). Ebben a témában is emelkedett a cikkek száma,hiszen Tyutyukin idején az 1917 utáni idõszakra vonatkozólag13, míg az azt megelõzõ idõszakot tekintve mindössze 4 cikkjelent meg. Azonban sokszor nem az adott nemzetiség történetefontos, hanem annak a szovjet történelmen belüli társadalmi,politikai összefüggései. A szovjet történelmet gyakorlatilag vé-gigkövethetjük a nemzetiségekrõl szóló cikkek alapján: a nem-zetiségek szerepe a 1917-es eseményekben, a polgárháborúban,majd a szovjet rendszerrel szembeni ellenállásuk, beilleszkedé-sük. Ezt követõen a nemzetiségek szerepe a második világhábo-rúban, esetleges kollaborációjuk a náci Németországgal, depor-tálásuk, visszatelepülésük szülõföldjükre, esetleges ellenállásitörekvéseik 1945 után, végül kapcsolatuk Oroszországgal a 90-es
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39 Medusevszkij mûködése alatt 7 cikket számoltam össze, amelyszigorú értelemben az orosz pravoszláv egyház történetével � többekközött egyházi vezetõkkel � foglalkozik. Ezeken kívül 7 cikk jelent meg,amely a nem pravoszláv vallásokkal, rendszerint a muzulmánokkal fog-lalkozik.
40 Az, hogy az egyháztörténetnek milyen aspektusai lettek fontosak,az az egyes alcímekbõl is kiderül. Ezek azt igazolják, hogy azok a témákváltak népszerûvé, amelyek az egyháznak a társadalomban betöltöttszerepével, az államhoz való viszonyával, a szovjet korszakban pedig azegyház hatalommal szembeni ellenállásával foglalkoznak: Cerkov, ob-scsesztvo, goszudarsztvo. In: Otyecsesztvennaja Isztorija, 2008/4.; Rosszijana Szevere Jevropi: regionalnije intyereszi i goszudarsztvennije priorityeti. In:Rosszijszkaja Isztorija, 2009/3.; Cerkov i vlaszty v SzSzSzR v 1920-1950-egodi. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2012/3.
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években.41 Annak ellenére, hogy viszonylag gyakran kerülnekelõ az oroszországi nemzetiségekkel foglalkozó témák, nehézlenne megállapítani, hogy a nemzetiségek közül melyek fordul-nak elõ gyakrabban és melyek ritkábban. Valójában egyik semélvez 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 19�20. század elõtti témák esetén nehezebb tendenciákat,fõbb irányvonalakat felfedezni, mivel sokkal kevesebb cikkjelenik meg ezekrõl a korszakokról. Tyutyukin idõszakában 15olyan tanulmány látott napvilágot, amely 15. század elõtti témá-
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41 A következõ cikkek ezt a folytonosságot jól szemléltetik: Szol-datyenko, V. F.: Fenomen ukrainszkoj revoljucii. In: Rosszijszkaja Isztorija,2009/1. 34�46.; Orlov, V. V.: Kresztyjanszkoje vossztanyije v Csuvasi v 1921g.: pricsini i poszledsztvija. In: Otyecsesztvennaja Isztorija, 2008/5.165�171.; Szulajev, I. H.: Goszudarsztvo i muszulmanszkoje duhovensztvo vDagesztanye 1920�1930-h gg.: iz isztorii otnosennyij. In: OtyecsesztvennajaIsztorija, 2007/6. 144�155.; Szinyicin, F. L.: Polityika SzSzSzR v otnosenyiinyemcev 1937�1945 gg. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2012/1. 105�116.; Bugaj,N. F.: Problemi reabilitacii etnyicseszkih obscsnosztyej Szevernovo Kavkaza,1950�1990-e gg. In: Rosszijszkaja Isztorija, 2011/3. 141�157.; Kidiralina,Zs. U.: Obscsesztvenno-polityicseszkije visztuplenyija kazahszkoj intyelligenciii mologyezsi kak oppozicija szovjetszkomu totalitarnomu rezsimu (1960�1970gg.). In: Otyecsesztvennaja Isztorija, 2007/6. 155�160.; Fedorovih, A. P.:Problema Csernomorszkovo flota v rosszijszko-ukrainszkih otnosenyijah v1990-e gg. (isztorija voznyiknovanyija). In: Rosszijszkaja Isztorija, 2009/1.47�65.
42 Ebben a témában különösen éles a különbség a Voproszi Isztorii-val szemben, hiszen ez utóbbiban sokkal gyakrabban jelennek meg cik-kek az oroszországi nemzetiségekrõl, régiókról, nem feltétlenül csak azorosz történelemmel összefüggésben. Szintén komoly eltérés, hogy a2000�2013 között megjelent lapszámok valamelyikében gyakorlatilag azösszes cári Oroszországban, Szovjetunióban élõ nemzetiség, régió szere-pelteti magát. Talán a leggyakoribbak a kaukázusi népek, ennél megle-põbb módon Belorusszia, Baltikum, és a baltikumi németekrõl szóló cik-kek is viszonylag rendszeresen elõfordulnak. Utóbbiakat már csak azértis említem, mivel a Rosszijszkaja Isztorijában ezek a témák szinte egyál-talán nem kerülnek elõ.
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val foglalkozik, míg Medusevszkij idõszakában 10. Tyutyukinfõszerkesztõsége alatt a 18. századi témákkal 12 tanulmány fog-lalkozott, míg Medusevszkij idején 17. A 19. századot megelõzõperiódusok közül gyakoriságát tekintve egyértelmûen kiemel-kedik a 16�17. század története. Tyutyukin idõszakában 17,Medusevszkij alatt 26, míg az azt követõ periódusban 17 cikk je-lenik meg errõl a korszakról. Utóbbi adat nemcsak annak fényé-ben érdekes, hogy az addig igen népszerû témák � másodikvilágháború, repressziók, törvénytelenségek a Szovjetunióban �háttérbe szorulnak, hanem azért is, mivel a lap életében sokkalrövidebb periódusról, szûk két évrõl van szó.43

Medusevszkij távozásának körülményei, programjának 
szakmai kritikái

A folyóirat 2007�2012 között megjelent számainak, cikkeinekelemzése azt mutatja, hogy a Medusevszkij programterveze-tében megfogalmazott alapelvek igen markánsan érvényesülteka lap profilját illetõen, és ezek sok esetben komoly irányváltástjelentettek Tyutyukin lapjához képest. Tehát a lap megújításáravonatkozó kísérlet Medusevszkij értelmezésében sikeresnekmondható. Ezt követõen 2012 elsõ felében Medusevszkij távozott a lapélérõl. A korábbi fõszerkesztõ szerint erre igen viharos körül-
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43 Némileg árnyalja a képet, hogy a szmutáról külön tematikus lap-szám is megjelenik az újságban, amelyben a korszakra vonatkozó cikkekjó része � összesen 8 � helyet kap. Ugyanakkor már önmagában figye-lemre méltó, hogy egy 19. század elõtti témának különszámot szentel-nek. Szmutnoje vremja v Rosszii nacsala XVII veka. In: Rosszijszkaja Isz-torija, 2012/5. A Medusevszkijt követõ periódusban a másik, viszonylag gyakranelõforduló téma a napóleoni háborúk idõszaka. Azonban ebben nagyszerepet játszik a honvédõ háború 200. évfordulójára készült szám is,ahol az idevonatkozó cikkek nagy része megjelent. Rosszijszkaja Iszto-rija, 2013/6. 
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mények között került sor, amelyet az akadémiai körök részérõlkomoly nyomásgyakorlás elõzött meg, már mandátuma lejártaelõtt megpróbálták eltávolítani a fõszerkesztõi pozícióból.44 Sze-rinte ennek az oka az volt, hogy az akadémia új, keményvonalasvezetése erõsebb kontroll alatt akarta tartani a tudományos éle-tet, beleértve a Rosszijszkaja Isztoriját is, és ezekbe az elképze-lésekbe a bemutatott program, a lap Medusevszkij által megál-modott profilja már nem illett bele.45
A korábbi fõszerkesztõ ezenfelül is komoly kritikákat fogal-mazott meg az akadémiai vezetéssel szemben. Többek között bí-rálta az új irányvonalat, mivel szerinte az a történettudomány-nak csupán propaganda-, ideológiai szerepet akar szánni,amelynek tulajdonképpen az a feladata, hogy az orosz törté-nelem dicsõséges periódusait elevenítse fel, így egyfajta kincs-tári patriotizmust szolgálva, kiszolgálva.46 Azon a véleményenvolt, hogy ennek a folyamatnak a vége az lesz, hogy a történe-lem gyakorlatilag megszûnik tényleges tudomány lenni, vagylegalábbis a történettudomány, mint olyan, marginalizálódik.47
A vita jobb megértéséhez segítséget nyújthatnak azok aszakmai kritikák, észrevételek, amelyek még 2008. február 28-ánhangzottak el a szerkesztõbizottság részérõl Medusevszkij prog-ramtervezetét illetõen.48 Itt többen a fõszerkesztõ szemére vetet-ték, hogy az orosz kultúrával, kultúrtörténettel, annak hatásávalegyáltalán nem akar foglalkozni.49 Emellett felvetették, hogy alap profilja nem lehet csupán jogi-politikai természetû, még ha
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44 Medusevszkij szerint ez közvetlen összefüggésben volt azzal,hogy 2010-ben Andrej Szaharovot leváltották az Orosz TudományosAkadémia Történettudományi Intézetének élérõl. Medusevszkij: Moi boiza isztoriju, 303. 
45 Uo. 302�303.
46 Uo. 305.
47 Uo. 305., 308�310.
48 Gyiszkusszija po dokladu. (Matyerial podgotovil Sz.Sz. Szekirinszkij.)In: Otyecsesztvennaja Isztorija, 2008/5. 18�38. 
49 Rögtön az elsõ tematikára vonatkozó hozzászólásban LeonyidNyezsinszkij ezt sérelmezi. Uo. 19. 
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a lap fõszerkesztõjének érdekelõdési köréhez elsõsorban ezek atémák tartoznak.50 Többen megfogalmazzák, hogy ez a markánsirányvonal mennyiben enged teret a különbözõ álláspontoknak,mennyiben képes az eltérõ nézeteket és módszertani különbö-zõségeket integrálni, valamint a lap mennyiben ad lehetõséget akülönbözõ véleményeknek akár adott történelmi események ér-tékelésében.51 A bírálatok, kritikai észrevételek ellenére legtöb-ben azt is hangsúlyozták, hogy az alapvetõ irányvonalakkalegyetértenek, üdvözlik a fõszerkesztõ elképzeléseit.Ugyanakkor az egyes lapszámok elemzése azt mutatja, hogya kritikai észrevételeket Medusevszkij legtöbb esetben nemhasználta fel, gyakorlatilag ragaszkodott a programtervezetébenmegfogalmazott irányvonalakhoz.52 Érdekes megfigyelni, hogya szerkesztõbizottsági ülésen elmondott kritikák sokszor össze-
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50 Erre vonatkozólag lásd Alekszandr Szinyjavszkij felszólalását.Uo. 25�27.
51 Erre vonatkozik többek között Szvák Gyula hozzászólása is. A ké-sõbbi felszólalók erre reagálnak. A felszólalásra vonatkozólag: Uo. 19�20.
52 A különbözõ történészi nézõpontokat a lap nem tudta integrálni,Medusevszkij elképzelései a saját szerkesztõbizottságával szemben isigen markánsan megvalósultak, és ezt a lap szerkesztésében részt vevõtörténészek is érzékelték. Erre utal Szvák Gyula és Jurij Petrov levél-váltása is 2012 tavaszán, még Medusevszkij leváltása elõtt. Az AkadémiaTörténettudományi Intézetének vezetõje különbözõ kérdéseket intézettSzvák Gyulához a lap ötéves tevékenységével, annak eredményeivelkapcsolatban. Nagy valószínûség szerint Petrov ezeket a kérdéseket Me-dusevszkij leváltása elõtt a szerkesztõbizottság számos tagjának feltette.Szvák válaszlevelében összeveti a 2008-as szerkesztõbizottsági ülésenelmondott észrevételeit azzal, hogy ezekbõl mi valósult meg a lap ké-sõbbi mûködése során. Szerinte a szükséges � elsõsorban terminológiaiés módszertani � vitákra csak részben került sor. Emellett azon a vélemé-nyen van, hogy a fõszerkesztõ elképzelései valóban élesen érvényesül-tek a lap munkáját illetõen, ami a pluralizmus rovására ment. Noha aztis hozzáteszi, hogy ez korántsem azt jelenti, hogy Medusevszkij elkép-zelései ne lettek volna legitimek, és alapvetõen egyetértett a fõszer-kesztõ lap megújítására vonatkozó szándékaival. Az elõbbiekrõl: SzvákGyula levele Jurij Petrovnak (kézirat).

1, hist.tan.qxd  2015. 01. 14.  10:32  Page 64



csengenek késõbb az Akadémia részérõl megfogalmazott bírála-tokkal. Ezek közül maga Medusevszkij is megemlít néhányat.53
Õ is elismeri, hogy az Akadémia részérõl bírálták amiatt, hogyvéleményük szerint a folyóirat tematikájában, profiljában túlsá-gosan markánsan érvényesültek a fõszerkesztõ saját elképze-lései.54

Tehát korántsem arról van szó, hogy kizárólag a Medusevsz-kij által konzervatívnak, keményvonalasnak tartott akadémiaikörök áltudományos céljai vezettek volna a távozásához, hiszenszakmai alapon is bírálhatók programtervezetének egyes pont-jai, illetve az általa sikerként elkönyvelt eredmények is. Ter-mészetesen ez nem vonja kétségbe Medusevszkij azon állítását,hogy ne gyakoroltak volna nyomást a szerkesztõbizottságra, neakarták volna idõ elõtt eltávolítani õt a fõszerkesztõi pozíció-ból.55 Már csak azért sem, mivel azok a szakmai elképzelések,amelyek 2007-ben még megfelelõek és nyilvánvalóak voltak azAkadémia számára, majd azt követõen öt évig nagymértékben
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53 Medusevszkij: Moi boi za isztoriju, 305.
54 Ebbõl a szempontból különösen tanulságos Jurij Pivovarov hoz-zászólása, amely még az említett szerkesztõbizottsági ülésen hangzottel. Pivovarov is egyetértett a fõbb irányvonalakkal a programtervet ille-tõen. Ennek ellenére hangsúlyozta, hogy teret kell hagyni más elkép-zeléseknek is, a fõszerkesztõnek � ahogy õ fogalmazott � nem kell �dik-tátorrá� válnia. Már csak azért sem, mivel elõfordulhat, hogy túlságosanegyoldalúnak interpretálják törekvéseit a késõbbiek során attól függet-lenül, hogy valójában milyen szándékai voltak. Gyiszkusszija po dokladu,23�24.
55 Arra, hogy akadémiai körökben nem teljesen voltak elégedettekMedusevszkij tevékenységével, és nagy valószínûség szerint már man-dátuma lejárta elõtt szóba kerülhetett eltávolítása, a korábban említettlevélváltásból is következtethetünk. Ebbõl kiderül, hogy nemcsak a lapszakmai munkájára vonatkozó kérdések kerültek szóba, hanem olyanszemélyesebbnek tetszõ kérdések is, amelyek többek között Medu-sevszkij munkastílusára, a szerkesztõbizottság és a fõszerkesztõ kapcso-latára vonatkoztak. Erre vonatkozólag: Szvák Gyula levele Jurij Petrov-nak (kézirat).
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meg is valósultak, legkésõbb 2012-re már szemmel láthatóannemkívánatossá váltak.56
Andrej Medusevszkij fõszerkesztõi munkásságából legin-kább az derül ki, hogy az orosz történettudomány keresi a magaszerepét, identitását. Ez vonatkozik mind témaválasztására,mind módszertanára, valamint annak megítélésére is, hogy atörténettudománynak milyen társadalmi szerepe lehet a jövõ-ben. Ez az identitáskeresés nagymértékben illeszkedik a törté-nettudomány általános válságához, útkereséséhez.57 AzonbanOroszországot illetõen többrõl is, másról is szó van. Kétségtelen,hogy a Medusevszkij lapjában hangsúlyossá vált tematikák �többek között az alkotmányozás, törvénykezés, polgárosodáskérdése az orosz történelemben, a pravoszláv egyház történelmi
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56 Habár a Medusevszkij távozása utáni tendenciákról az azóta elteltkét év még kevés támpontot adhat, van néhány figyelemre méltó fej-lemény. Medusevszkijtõl a fõszerkesztõi posztot Szergej Szekirinszkijvette át, ebben a státuszban a 2012/4. számtól kezdve szerepel a neve azújságban. Ugyanakkor számos körülmény azt mutatja, hogy kevésbévégiggondolt irányváltásról van szó, mint Medusevszkij kinevezése ide-jén. Bár kétségtelen, hogy Szekirinszkij novemberi halála valószínûlegnem könnyítette meg a lap munkáját. Többek között jellemzi a kialakulthelyzetet, hogy Szekirinszkij halála után jó ideig nincs tényleges fõszer-kesztõje a folyóiratnak, csak a 2013/4. számtól kezdve tüntetik fel IgorHrisztoforov nevét. Emellett a 2012/5�6. számban nem közlik a szerkesz-tõk névsorát. Nagyjából fél évig � a 2013/1. számig � eltart, amíg valamelyest kez-denek látszani a lap új irányvonalai mind a folyóirat felépítését, mind aszerkesztõket illetõen. Az elõbb említett lapszámtól kezdve gyakorlati-lag két külön bizottság � a Redakcionnij Szovjet és a Redakcionnaja Kollegija� felel a lap szerkesztéséért. Ezzel a döntéssel nagymértékben megnö-vekszik a szerkesztésben részt vevõk száma. Habár az orosz tagokra vo-natkozólag teljesen kicserélõdnek a lap munkatársai, ugyanakkor a Me-dusevszkij idején megjelent külföldieket nem váltják le a brit tag,Geoffrey Hosking kivételével. Azonban az õ helyére szintén egy külföl-di történész kerül Michael David-Fox személyében. A fentiekre vonat-kozólag: Rosszijszkaja Isztorija, 2012/3.�2014/2.
57 Ezt maga Medusevszkij is több helyen megfogalmazza. Erre vo-natkozólag többek között: Medusevszkij: Moi boi za isztoriju, 301.
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szerepe vagy akár az emigráció kérdése is � az orosz történelemazon témái, amelyekkel korábban kevesebbet foglalkoztak, fel-vetésük mindenképpen indokolt volt. Már csak azért is, hiszenígy vagy úgy, de ezekkel a történelmi periódusokkal, jelensé-gekkel mind az orosz történetírásnak, mind az orosz társada-lomnak számot kell vetnie, hiszen a mai identitás szempontjábólsem mellékesek a fentebb említettek. A folyóiratban megjelentcikkek ebben valóban segítséget nyújthatnak.58 Ugyanakkorpont a témák elõbb említett jelentõsége miatt lett volna fontos,hogy többféle nézõpont is megjelenjen a lapban, és konstruktívpolémia bontakozzon ki az adott kérdések körül. Erre összessé-gében nem került sor. Ezzel szemben azok az alapkoncepcióbanfelvázolt célok, amelyeket Medusevszkij sokszor görcsösen igye-kezett megvalósítani � a történettudományt minden aktuáliskérdésre választ adó, komplex társadalomtudományként értel-mezve �, hosszabb távon pont azt eredményezhetnék, amellyelszemben a fõszerkesztõ igyekezett állást foglalni: nevezetesen atörténettudomány mint tényleges tudomány háttérbe szorulá-sát, marginalizálódását. 
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58 Más kérdés, hogy még az említett szûkebb tematikák esetén isgyakran elõfordult, hogy azokat a folyóiratban igen szelektíven kezel-ték. Erre vonatkozólag elég csak a korábban már említett Vitte és Szto-lipin közötti párhuzamra utalni.

1, hist.tan.qxd  2015. 01. 14.  10:32  Page 67



1, hist.tan.qxd  2015. 01. 14.  10:32  Page 68



II. 
Közép- és kora újkori történeti tanulmányok
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SZILI SÁNDOR
A ruszok kagánjaA kagán szó elõfordulásának kérdéséheza 11. századi kijevi uralkodókcímhasználatában

Általában a nagyfejedelem (velikij knyaz) mûszóval jelölik aKijevi Rusz területén fõhatalmat gyakorló kijevi uralkodókat an-nak ellenére, hogy e titulus csak a 12. század második felétõl mu-tatható ki a forrásokban.1 Az elnevezés használatát elõnybenrészesítõk azzal érvelnek, hogy Kijev ura alávetette a keleti szlávtöbbségû etnoterritoriális törzsek vezetõit, a fejedelmeket. A címkifejezte elsõségét a Rurik-dinasztia többi tagjával szemben. Azérvelés tetszetõs logikáján és historiográfiai toposz jellegû meg-

1 A Kijevi Rusz fennállásának idején (882�1132) kiadott ókeletiszlávoklevelek közül eredetiben csupán egyetlen irat maradt fenn: Msztyisz-lav Vlagyimirovics 1130 körül keletkezett adománylevele a novgorodiSzent György-monostornak. [Magyarul: Szili Sándor (szerk.): A középko-ri orosz történelem forrásai. Budapest, 2005. 36�37.] Sem ebben, sem akorszak numizmatikai, szfragisztikai és epigráfiai leletanyagában nemfordul elõ a nagyfejedelem cím. Valentyin Janyin megállapítása szerintsemmi nyomát nem lelni annak, hogy a 11. század folyamán, a 12. szá-zad elején bármiféle hierarchikus elv kifejezõdött volna az óoroszfejedelmek titulusainak egymáshoz viszonyított használatában. Vala-mennyien � beleértve a kijevit is � arkhónnak címezték magukat görögfeliratú pecsétjeiken. Janyin, V. L.: Aktovije pecsatyi drevnyej Ruszi X�XIvv. T. I. Moszkva, 1970. 21�22.; Vlagyimir egyházi szabályzata, amelynekelsõ paragrafusa tartalmazza a nagyfejedelem kifejezést, 14�19. száza-di másolatokból ismert. Magyarul: A középkori orosz történelem forrásai,15�17.
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gyõzõ erején kívül azonban semmi sem támasztja alá ezt a hipo-tézist.2A kérdést problémának tekintõ kutatók egy része a fejede-lem (knyaz) címet tartja a Kijevi Rusz trónján ülõ uralkodókvalódi titulusának arra hivatkozva, hogy ez volt a szláv népekvezetõinek önelnevezése. Nem alakult ki konszenzus abban atekintetben, hogy a terminus az õsszláv *kúne�dzü szóalakból fej-lõdött-e ki, avagy az ógermán *kuning átvételével jött létre mégaz õsszláv alapnyelvben.3 Ibn Hordádbeh arab szerzõ a 9. századközepe �második felében született geográfiai leírásában a földuralkodóinak titulusait sorolva a szlávok vezetõit a k.nán (vagyk.bád) címmel ruházta fel, amit általában a knyaz torzult alakjá-nak tartanak.4 A bizánci protokollban az óorosz fejedelmekre iskövetkezetesen alkalmazott �arkhón� kifejezés ókeletiszlávmegfelelõje a knyaz. Olga kijevi fejedelemasszony konstantiná-polyi követjárásáról készített, Bíborbanszületett Konstantinnaktulajdonított görög nyelvû beszámoló �arkhontisszáknak� és�arkhónoknak� nevezte a 10. századi Rhósziában hatalmat bir-tokló elöljárókat.5 A �knyaz� szóalak elsõ elõfordulása a KijeviRusz területén megtalált pecsétfeliraton az 1018 körüli idõszak-hoz,6 másolatban megõrzõdött kódexbejegyzésekben az 1047-es
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2 A Régmúlt idõk krónikája legrégebbi fennmaradt kéziratai a 12�15.században készültek. A bennük megõrzõdött számos nyelvi archaizmusellenére a maguk korában megszokott nagyfejedelem titulust visszave-títették a 10�12. századra. A krónika szövegében már a 10. századi bi-zánci�rusz békekötések kapcsán elõkerülõ nagyfejedelem szóhasználateredetérõl lefolytatott polémiát röviden ismerteti Szverdlov, M. B. (iszpr.i dop.): Dopolnyenyije [k kommentarijam] k sz. 422. In: Poveszty vre-mennih let. Szentpétervár, 1996. 603�604.
3 Filjuskin, A. I.: Tyituli russzkih goszudarej. Moszkva�Szentpétervár,2006. 14�15.
4 Kmoskó Mihály: Mohamedán írók a steppe népeirõl. Földrajzi irodalom.I/1. Budapest, 1997. 96. 
5 Magyarul: Szili Sándor � Szvák Gyula (szerk.): A normannkérdés azorosz történelemben. I. köt. Budapest, 2009. 68�77. 
6 Janyin, V. L. � Gajdukov, P. G.: Aktovije pecsatyi drevnyej Ruszi X�XVvv. T. III. Moszkva, 1998. 13�14., 259., 307. 
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évszámhoz,7 eredetiben fennmaradt szövegemlékekben az1056/57. esztendõhöz8 köthetõ. A kutatók másik része a török eredetû �kagán� (�kánok kán-ja�) kifejezés használata mellett érvel a Kijevi Rusz korai perió-dusa kapcsán. A szó eredetileg az eurázsiai nomád birodalmaklegfelsõbb vezetõjének méltóságát jelölte. Bizáncban hivatalosanaz avar (6�8. század), a bolgár (6. század), a türk (6�7. század) ésa kazár (7�10. század) uralkodó titulusának ismerték el.9 A kazárkagánt a konstantinápolyi diplomácia a második helyre rang-sorolta a keresztény oikumenén kívüli világ fejedelmei között abagdadi kalifa után.10 Egyes történészek szerint a ruszok kazárhatásra kezdték alkalmazni a kagán megszólítást különösen aztkövetõen, hogy a Kazár Birodalom a 10. század végén összeom-lott. Mások az avar örökség lehetõségét sem zárják ki.11 Fölve-tõdött, hogy a török nyelvû sztyeppei népek nem kizárólag ahatalmi hierarchia csúcsán álló személyt nevezték kagánnak,hanem esetenként az alacsonyabb státuszú társuralkodókat éstartományi vezetõket is. Van, aki a kazár fennhatóságú konglo-merátumba betagózodás (9�10. század) kifejezõdésével hozzaösszefüggésbe a �kagán� szó megjelenését a keleti szláv nyelviközegben.12
A magyar történészek közül Font Márta és Makai János fog-
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7 Sztoljarova, L. V.: Szvod zapiszej piszcov, hudozsnyikov i perepljotcsikovdrevnyerusszkih pergamennih kodekszov XI�XIV vekov. Moszkva, 2000.11�12. 
8 Osztromirovo evangelije 1056�1057 goda. Szentpétervár, 1843. (Re-print: Monumenta Linguae Slavicae. T. I. Wiesbaden, 1964.) 294�295. 
9 Moravcsik, Gyula: Byzantinoturcica. T. II. Berlin, 1958. 332�334. 
10 Obolensky, Dimitri: A Bizánci Nemzetközösség. Budapest, 1999. 215.;Bréhier, Louis: A bizánci birodalom intézményei. Budapest, 2003. 288. (A per-zsa Szászánida Birodalom széthullását követõen!) 
11 Lovmjanyszkij, Genrik: Proiszhozsgyenyije szlavjanszkih goszudarsztv.In: Voproszi Isztorii, 1977/12. 190�191.; Konovalova, I. G.: O vozmozsnihisztocsnyikah zaimsztvovanyija tyitula �kagan� v Drevnyej Ruszi. In: Szlavja-nye i ih szoszegyi. Szlavjanye i kocsevoj mir. Moszkva, 2001. 124�125. 
12 Trepalov, V. V.: Rosszija i kocsevije sztyepi: problema vosztocsnih zaim-sztvovanyij v rosszijszkoj goszudarsztvennosztyi. In: Vosztok, 1994/2. 51�52.
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lalkozott a fejedelmi hatalom különféle aspektusainak bemuta-tásával a Kijevi Rusz idejébõl, de a jelen tanulmányban felvetettkérdést nem tárgyalták.13

*
A szakirodalomban négyféle álláspont alakult ki a �kagán� titu-lus használatával kapcsolatban.14 A kutatók egyik csoportja semkételkedik benne, hogy az ókeletiszláv fejedelmek viselték a �ka-gán� címet a 9�10. század folyamán és a 11. század elsõ felében,15
vagy a 9. század végétõl a 10. század elsõ feléig.16 Eltérnek a
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13 Font Márta: A kijevi (nagy)fejedelmi hatalom jellegérõl. In: Aetas,1999/3. 22�33. (Reprint: Font Márta � Sashalmi Endre: Állam, hatalom,ideológia. Budapest, 2007. 65�85.); Makai János: Az óorosz államszervezetjellegének kérdéséhez. In: Századok, 2002/3. 583�598.; Makai, János:Problematyika jegyinsztva drevnyerusszkovo goszudarsztva. In: Havanova,O. V. (otv. red.): Goszudarsztvennoszty, gyiplomatyija, kultura v Cent-ralnoj i Vosztocsnoj Jevrope XI�XVIII vekov. Moszkva, 2005. 21�37. 
14 A kérdés historiográfiai áttekintése: Konovalova: O vozmozsnihisztocsnyikah, 108�135.; Filjuskin: Tyituli russzkih goszudarej, 19�24. 
15 E koncepció hívei � különbözõ interpretációkban � folytonosságotlátnak az Annales Bertinianiban említett Rhos Kaganátus és a Kijevi Ruszközött, mint pl.: Omeljan Pritsak: The Origin of Rus. Vol. 1., Vol. 6.Cambridge, 1981. 28�29., 31., 182.; Golb, Normann � Pricak, Omeljan:Hazarszko�jevrejszkije dokumenti X veka. Moszkva�Jeruzsálem, 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. Szentpé-tervár, 2003. 92�95., 306�307. 
16 Vlagyimir Petruhin a kagán cím felvételét annak a 965. évi had-járatnak a következményeivel kapcsolja össze, amelyben Szvjatoszlavkijevi fejedelem szétzúzta a kazár államot. Szerinte valószínûleg a fia,Vlagyimir viselte elõször a �kagán� címet. Petruhin, V. Ja.: Nacsalo etno-kultornoj isztorii Ruszi IX�XI vekov. Szmolenszk � Moszkva, 1995. 105.,193.; Uõ: Drevnyaja Rusz: Narod. Knyaz. Religija. In: Iz isztorii russzkojkulturi. T. I. (Drevnyaja Rusz) Moszkva, 2000. 139�140., 185�186., 189�190.; Uõ: K voproszu o szakralnom sztatusze hazarszkovo kagana: tragyicija irealnoszty. In: Szlavjanye i ih szoszegyi, 77.
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vélemények arról, hogy a 11. században ez már csak tiszteletbe-li címnek,17 netalán archaizmusnak18 tekintendõ-e, amely sem-milyen reális súllyal nem bírt a nemzetközi diplomáciában,19
avagy a titulatúra élõ, hivatalos elemeinek egyikét alkotta. Azutóbbi nézetet vallók meggyõzõdése, hogy a �kagán� szó a 11.század második felében � 12. században kikopott a kijevi uralko-dók címei közül, mert felváltotta a �fejedelem� (knyaz) megszó-lítás.21 Egyesek szerint a �kagán� címhasználatot csak a Rurikokcsernyigovi ága õrizte meg.22 A történészek harmadik csoport-jához tartozók úgy vélik, hogy e kifejezés sohasem vált hivatalostitulussá a keleti szlávoknál. Legfeljebb csak magasztaló jelzõ-ként23 vagy a ruszok fejedelmének hatalmát a kazár uralkodószakrális szerepéhez hasonlító, patetikus metaforaként alkal-mazták.24 Elõfordulása a bizánci irodalmi tradíció hatásának
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17 Szverdlov: Domongolszkaja Rusz, 95., 306�307. 
18 Trepalov: Rosszija i kocsevije sztyepi, 52.; Nazarenko, A. V.: Porjadokpresztonaszlegyija na Ruszi X�XII vv.: naszledsztvennie razgyeli, szenyorat ipopitki gyeszignacii (tyipologicseszkije nabljugyenyija). In: Iz isztorii russzkojkulturi. T. I. (Drevnyaja Rusz) Moszkva, 2000. 515. 
19 Gorszkij, A. A.: Ob evoljucii tyitulaturi verhovnovo pravityelja v Drev-nyej Ruszi. In: Rimszko-Konsztantyinopolszkoje naszlegyije na Ruszi:igyeji vlasztyi i polityicseszkaja praktyika. Moszkva, 1995. 98�99. 
20 Novoszelcev, A. P.: K voproszu ob odnom iz drevnyejsih tyitulovrusszkovo knyazja. In: Isztorija SzSzSzR, 1982/4. 159.; Petruhin: K voproszuo szakralnom sztatusze hazarszkovo kagana, 73�78.; Uõ: Drevnyaja Rusz:Narod. Knyazja. Religija, 185�186., 189�190.; Konovalova: O vozmozsnihisztocsnyikah, 120. 
21 Lvov, A. Sz.: Lekszika �Povesztyi vremennih let�. Moszkva, 1975. 207. 
22 Petruhin: Drevnyaja Rusz: Narod. Knyazja. Religija, 193�194.
23 Filjuskin: Tyituli russzkij goszudarej, 23�24. 
24 Dobrodomov, I. G.: Etyimologija, kontyekszt, znacsenyije. In: Vopro-szi szlovoobrazovanyija i lekszikologii drevnyerusszkovo jazika. Moszk-va, 1974. 274�284.; Uõ: Kagan: tyitul ili szravnyenyije? In: VosztocsnajaJevropa v drevnosztyi i szrednyevekovje. Jazicsesztvo, hrisztiansztvo,cerkov. Moszkva, 1995. 16�17.
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következménye.25 A negyedik álláspontnak megfelelõen a �feje-delem� és a �kagán� titulust párhuzamosan használták a 9�11.századi Ruszban, de különbözõ etnokulturális közegben: azelõbbit a keleti szlávok a saját fejedelmeikre, az utóbbit a nor-mannok Kijev birtokosára. Az uralkodó dinasztia elszlávosodásaés a kaganátus eltûnése miatt a 11. század végén a kagán címkiveszett a gyakorlatból.26
Az arab és perzsa nyelvû forrásokból kiindulva Anatolij No-voszelcev rekonstruálta, hogy mit értethettek a �kagán� fogalomalatt a 7�11. századi Kelet-Európában: olyan legfelsõbb kor-mányzót, 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 alá-támasztott kapcsolatot kimutatni.28 Az itt publikált tanulmány-ban a problémakör 11. századi vetületének vizsgálatával fog-
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25 Ezt az állítását Poppe semmivel sem támasztotta alá. Poppe,Andrzej: Das Reich der Rus� im 10. und 11. Jahrhundert: Wandel der Ideen-wet. In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Neue Folge. Bd. 28. Heft3. Wiesbaden, 1980. 339.; Uõ: The Rise of the Christian Russia. London,1982. 339.; Uõ: Christianity and Ideological Change in Kievan Rus�: The FirstHundred Years. In: Canadian�American Slavic Studies, vol. 25. No. 1�4.1991. 8. E három különbözõ címû tanulmány szövege lényegében azonos.
26 Melnyikova, Je. A.: �Knyaz� i �kagan� v rannyej tyitulature drevnyejRuszi. In: Muszin, A. E. � Hvoscsinszkaja, H. V. (otv. red.): Gyialog kul-tur i narodov szerednyevekovoj Jevropi. Szentpétervár, 2010. 145�146. 
27 Novoszelcev: K voproszu, 152.; al-Hvárizmi arab nyelven íróperzsa hivatalnok 975�997 között állította össze a Mafátíh al-Ulúm címûenciklopédiáját, amelybõl a kagán �kán fogalompár korabeli értelme-zése származik. 
28 Golden, Peter B.: The Question of the Rus� Qaganate. In: ArchivumEurasiae Medii Aevii. II. Wiesbaden, 1982. 97.; A Rhos Kaganátus prob-lematikájának historiográfiai összefoglalását nyújtja: Litavrin, G. G.: Ber-tyinszkije 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 barbareset nimiae feritatis gentes. In: Századok, 2004/2. 349�379. 
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lalkozom, mert ez a legkorábbi idõszak, amelybõl ókeletiszlávírott forrásokkal rendelkezünk. Az elemzés célja, hogy a szak-irodalomban eddig nem tárgyalt, új érvek kiaknázásával bõ-vítse a fejedelmi hatalom korabeli természetérõl alkotottelképzeléseinket. 
*

A törvényrõl és a kegyelemrõl elnevezés alatt ismertté vált, 11. szá-zad közepére datált alkotás szerzõségét Ilarion kijevi metropo-litának tulajdonítják. Ez a mû az egyedüli egykorúnak tekintettnarratív forrás, amelybõl következtetni lehet a kagán kifejezésszemantikájára és funkciójára a 11. századi Ruszban. A szöveg-ben többször elõforduló �kagán� lexémát egyes kutatók retorikaieszköznek, mások uralkodói titulusnak vélik. A törvényrõl és a kegyelemrõl szövegét vizsgálva feltûnik, hogya �kagán� szó kizárólag a Ruszt megkeresztelõ Vlagyimir kijevifejedelem (980�1015) magasztalásának szentelt szerkezeti egy-ségben, a Dicséretben olvasható. Ezen belül háromszor Vlagyi-mirra, egyszer a fiára, Jaroszlav kijevi fejedelemre (1016�1018,1019�1054) vonatkozik. A Dicséretben elsõként egy jelzõs szerkezetben bukkan fel(�nagy kagánunkat, Vlagyimirt�), és összekapcsolódik egy olyanmetaforával (�tanítónkat és útmutatónkat�), amelyet a keresz-tény szövegek gyakran használtak a hit elterjesztéséért és tiszta-ságának megõrzéséért fáradozó szentekre. 
Dicsérjük hát mi is, erõnk szerénti szerény dicssza-vakkal a nagy és csodatévõ tanítónkat és útmutatónkat,földünk nagy kagánját, Vologyimert, az Öreg Igor uno-káját, a híres Szvjatoszlav fiát! 

A �csodatévõ� jelzõ a Dicséret vezérgondolatára utal: a Ruszmegkeresztelése nem az apostolok térítõ tevékenységének kö-szönhetõ, hanem Vlagyimir megvilágosodása és megtérése�tüneményes csodájának�. A jeles õsök említése az enkómionmûfaji követelménye. Ebben a szövegkörnyezetben a kagán szó
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értelmezhetõ dicsõítõ retorikai alakzat részének, de az uralkodóititulus megjelölésének is. Második alkalommal Ilarion �a kagánunk Vlagyimir� fordu-lattal él, kiegészítve a �híres� és az �elõkelõ� jelzõkkel. 
E híres és elõkelõ [õsöktõl] született, híres és elõkelõkagánunk, Vlogyimer, gyermeki ifjúságából fölcsepe-redvén 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 �híresés elõkelõ kagán� kifejezés csaknem azonos a 10. századi bizán-ci udvarban a kazár uralkodók címeként hivatalosan használtmegnevezéssel: �eugenesztatosz (legelõkelõbb), periphaneszta-tosz (leghíresebb) khaganosz�.30 Ilarionnál a kagán lexéma ezena helyen egyaránt lehet patetikus metafora vagy az uralkodó ti-tulusa magasztaló formában. A szó harmadízben birtokos névmással (�kagánunk�) szere-pel, díszítõ jelzõk nélkül. A kagán szó itt vagy antonomázia vagytitulus. 
Hiszen kagánunk levetkezé ruhájával együtt az óembert is, leveté a mulandóságot, lerázá a hitetlenségporát, s belemerülvén a szent keresztelõmedencébe,[újjá]születe víztõl és Lélektõl.

Negyedik alkalommal élõ személyre, a Dicséretben magasz-talt Jaroszlav kijevi fejedelemre (Vlagyimir fiára) vonatkozik, és
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29 Vasziljevszki, T.: Obrascsonnaja v hrisztiansztvo Rusz v vizantyijszkojszemje pravityelej i narodov. In: XVIII Mezsdunarodnij kongressz vizantyi-nyisztov. Plenarnie dokladi. Moszkva, 1991. 10�11., 14. 
30 Reiske, J. (ed.): Constantinus Porphyrogenitus: De cerimoniis aulaeByzantinae. Vol. I. Bonn, 1829. Cap. 48. 690. [Niebuhr, B. G. (ed.): Corpusscriptorum historiae Byzantinae.]
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a keresztény hit tiszta megvallására utaló �igazhitû� jelzõvelegyütt szerepel. 
Kiváltképpen pedig a fiadért imádkozz, az igazhitûkagánunkért, Georgijért31�

A �blagovernij�32 (szó szerint �jól hívõ� mint a görög eusze-bész megfelelõje �jámbor�, �istenfélõ�, �mélyen vallásos�) korabeliszinonímája a �pravoszlavnij�33 (görög �orthodoxosz�) mellék-névnek. Az utóbbi használata a második délszláv hatás nyománterjedt el a moszkvai államban a 15. századtól. A �blagovernij�azonban nem volt a külföldi uralkodók ceremoniális megszó-lításának része a bizánci protokollban. Wasilewski némi logikaifejtegetés és történelmi párhuzam után mégis megengedi magá-nak azt a feltételezést, hogy az �igazhitû kagán� (�orthodoxoszkhaganosz�; �blagovernij kagan�) vagy még inkább az �elõkelõkagán� (�eugenesztatosz khaganosz�; �blagorodnij kagan�) szó-kapcsolat lehetett Vlagyimir új uralkodói titulusa, amelyet aRusz megkeresztelésekor kaphatott Konstantinápolytól. A len-gyel kutató elképzelhetõnek tartja, hogy Ilarion szándékosanfordította az �eugenesztatosz� melléknevet �igazhitûnek�, hogya mûve eszmeiségének jobban megfelelõ, keresztény konnotá-cióval ruházza fel.34 A �kagán� szó ebben a kontextusban is lehetmetafora vagy az uralkodó címe. A törvényrõl és a kegyelemrõl szövegén kívül, az Ilarionnaktulajdonított ciklust lezáró Feljegyzés utolsó mondatában ismét
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31 Georgij: Jaroszlav kijevi fejedelem keresztségben kapott neve. 
32 Az óbolgárból származó �blago� (jól) és az ószláv �vera� (hit)összevonásából keletkezett melléknév az ószlávban és az orosz szerkesz-tésû egyházi szlávban. Faszmer, Maksz: Etyimologicseszkij szlovar russz-kovo jazika. T. I. Moszkva, 1986. 170., 292�293. 
33 A �pravoszlavnij� (a görög �orthodoxosz� tükörfordítása) a szerbszerkesztésû egyházi szlávból került át az oroszba. Faszmer: Etyimolo-gicseszkij szlovar, T. III.  352.
34 Vasziljevszki: Obrascsonnaja v hrisztiansztvo Rusz, 14�15.
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csak az �igazhitû kagán� szókapcsolattal találkozunk Jaroszlavkijevi fejedelem neve mellett. 
Én, Ilarion, [ki] az emberszeretõ Isten kegyelmébõlszerzetes és pap valék, az Õ akaratából az Istent tisztelõpüspökök által fölszenteltettem és beiktattattam a nagyés Isten oltalmazta Kijev városában, hogy metropolitája,pásztora és tanítója legyek. Történt ez a 6559. esztendõben,35 az igazhitû ka-gán, Jaroszlav � Vlagyimir fiának � uralkodása [idején].Ámin. 

A Feljegyzés nélkülözi a fennköltséget. Tárgyszerû, kancel-láriai stílusú megfogalmazásban íródott. A legvalószínûbb, hogya �kagán� szó itt titulusként szerepel, noha formálisan nem zár-ható ki egy antonomázia funkciójú retorikai alakzat részekénttörténõ használata sem. A törvényrõl és a kegyelemrõl címû alkotás kódexmásolási fo-lyamatban nyomon követhetõ utóélete sem perdöntõ bizonyí-ték, de azok érvelését támasztja alá, akik a �kagán� megszólításturalkodói címnek vélik. A szót több évszázadon keresztül vál-tozatlanul jegyezték. A 15. század közepétõl a szkriptorok egyrésze értelmezõ magyarázatot fûzött hozzá (fejedelem, nagy-fejedelem), majd a 16. század közepétõl � Szent Vlagyimir kul-tuszának általánossá tétele után a moszkvai államban � a novgo-rodi területeket kivéve végleg elhagyták ezt az addigra érthe-tetlenné vált archaizmust, és a �fejedelem� (knyaz), �nagyfeje-delem� (velikij knyaz), �uralkodó� (goszudar) szavakkal helyet-tesítették.36 A novgorodi földeken álló monostorokban készültkódexek tovább õrizték Vlagyimir �kagán� titulusát, mert ezen a
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35 1050. szeptember 1.�1052. március 1. között valamikor. Valószínû-leg 1051-ben. Az évszám meghatározása attól függ, hogy a bejegyzésszerzõje a szeptemberi (1050) vagy a márciusi (1051) évkezdés szerintiidõszámítást használta, amit nem tudunk. 
36 Rozov, Ny. Ny.: Iz nabljugyenyij nad isztorijej tyekszta �Szlova ozakonye i blagodatyi�. In: Slavia. Rocník XXXV. Se�it 3. Prága, 1966. 375. ^
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tájon különleges tisztelettel adóztak az 1240 óta helyi szentekközé sorolt kijevi uralkodó �csodáját� megörökítõ szövegha-gyománynak.37 A 17. századi másolatokban Vlagyimir moder-nizált világi címe mellett állandósult az egyházi epithetonornansának használata is: �igazhitû� (blagovernij) és �apostoli�(szó szerint �az apostolokkal egyenlõ� � ravnoaposztolnij) for-mában.38
Ilarion gondolatmenete a �kegyelemnek� (az Istennel kötöttÚjszövetségnek) a �törvényhez� (az Ószövetséghez) viszonyí-tott felsõbbrendûsége bizonyításával � a kereszténység zsidó hitfeletti diadalának igazolásával � indul, és Vlagyimir dicséretébenteljesedik ki, aki népének megkeresztelésével a Ruszt is be-emelte az egyetemes üdvtörténetbe.39 A kagán szót tituluskéntelutasítók egyik érve éppen a mû teljességének filozofikus esz-meisége és a stiláris eszközök ehhez igazodó fennkölt jellege. German Barac kései és mechanikus kompilációnak tartottaA törvényrõl és a kegyelemrõl címû prédikációt, amelynek szer-kezeti egységei közül a Vlagyimirt magasztaló enkómion egy9�10. századi bolgár alkotás, a Szent Borisz (Mihail) dicsérete és egy13. századi szerb biosz, a Szent Sztefan (Szimeon) Nemanja életeegybeszerkesztésébõl született.40 Barac szerint a �kagán� titulusaz utókor számára elveszett bolgár forrásból került bele azIlarionnak tulajdonított szövegbe.41 Bevallotta azonban, hogysemmilyen konkrét ténnyel nem tudja alátámasztani a feltétele-
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37 Rozov, Ny. Ny.: Rukopisznaja tragyicija �Szlova o zakonye i blago-datyi�. Trudi Otgyela Drevnyerusszkoj Lityeraturi (TODRL). T. XVII.Moszkva � Leningrád, 1961. 47�48.
38 Rozov: Iz nabljugyenyij nad isztorijej tyekszta, 376. 
39 Szenderovics, Sz.: Szlovo o zakonye i blagodatyi kak ekzegetyicseszkijtyekszt. Ilarion Kijevszkij i pavlinszkaja tyeologija. In: TODRL. T. 51.Szentpétervár, 1999. 57. 
40 Barac, G. M.: Isztocsnyiki Szlova o zakonye i blagodatyi i Jevangelisztojpesznyi. In: Uõ: Szobranyije trudov po voproszu o jevrejszkom elemen-tye v pamjatnyikah drevnye-russzkoj piszmennosztyi. T. I. Otgyel 2.Párizs, 1927. 842�849., 860�861.
41 Uo. 850. 
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zését.42 Ilarion valóban ismerhette a népét megkeresztelõ Boriszdicséretét, de nemcsak Vlagyimir, hanem a fia, Jaroszlav eseté-ben is használta a �kagán� kifejezést, ráadásul A törvényrõl és akegyelemrõl szóló fejtegetéstõl függetlenül, az ún. Feljegyzésben is.A bolgár uralkodók a �kán� titulust viselték a Krisztus-hit felvé-tele elõtt. Nem nevezték magukat �kagán�-nak, legfeljebb �nagykán�-nak. A kikeresztelkedést követõen �knyaz�-nak címeztet-ték magukat, majd Szimeontól kezdõdõen �car�-nak, késõbb�car i szamogyerzsec�-nek (cárnak és autokrátornak).43
Formai és tartalmi ismérvekbõl kiindulva Ludolf Müllerszintén bizonyítottnak vélte, hogy a Vlagyimirnak szenteltDicséret valaha önálló mû lehetett,44 amely rendelkezik a datálástlehetõvé tévõ attribútumokkal. Valószínûsíthetõ, hogy a Rusztmegkeresztelõ uralkodó halálának emléknapján, 1049. vagy1050. július 15-én hangzott el a kijevi Szent Istenszülõ-tized-templomban, ahol Vlagyimir kõszarkofágja állt.45 Legalábbis ezsejlik ki Ilarion szavaiból: 

Kelj föl koporsódból, óh tisztelt fõ!! Serkenj fel, ûzdel az [örök] álmot! Hisz nem meghaltál, hanem aluszolmindenki közös feltámadásáig! Kelj föl, hisz nem haltálmeg! 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 méltattálaz Úrtól, ott [a mennyekben], és [itt] a földön, emléked
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42 Uo. 849.
43 Bakalov, Georgi: Szrednovekovnyijat blgarszki vlagyetyel (Tyitulaturai inszignyii). Szófia, 1985. 83�128.; Obolensky: A Bizánci Nemzetközösség,108�111., 140., 145., 147. 
44 Müller, Ludolf: Die Werke des Metropoliten Ilarion. München, 1971.11�14. 
45 Müller, Ludolf: Das Metropoliten Ilarion Lobrede auf Vladimir denHeiligen und Glaubensbekenntnis. Wiesbaden, 1962. 29�32.; Uõ: Die Werkedes Metropoliten Ilarion, 14�15.; Uõ: Kijevszkij mitropolit Ilarion: zsizny itvorcsesztvo. In: Uõ: Ponjaty Rossziju: isztoriko-kulturnie isszledovanyi-ja. Moszkva, 2000. 99. 
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megörökíttetvén a fiadban! Serkenj fel, lásd gyermeke-det, Georgijt, lásd ágyékod [gyümölcsét], lásd, ki kedvesvala néked, lásd, hát õt teremté csípõdbõl az Úr, lásdországod trónusának díszét, örvendj és vigadj! Azon-felül, lásd istenfélõ menyed, Jerinát, lásd unokáid ésdédunokáid, hogyan élnek, hogyan óvja õket az Úr, ho-gyan õrzik az igaz hitet miként azt átadtad, hogyan jár-ják a szent templomokat, hogyan dicsõítik Krisztust,hogyan imádják az õ nevét.  
Vlagyimir elsõ dédunokája 1038-ban született, a többiek vi-szont csak az 1040-es évek közepétõl jöttek világra. Így a Dicséretnem keletkezhetett 1046 elõtt.46 A terminus ante quem annakalapján határozható meg, hogy a szöveg élõ személyként említiJaroszlav svéd származású feleségét, Ingigerdet (az ortodox ke-resztségben Irinát, a szövegben Jerinát), aki a Régmúlt idõk kró-nikája Ipatyij-féle másolatának tanúsága szerint 6558. (1050. vagy1051.47) február 10-én hunyt el. A Dicséret tehát az 1040-es év-tized második felében készült (nem késõbb, mint 1051. február),de mindenképpen azelõtt, hogy Ilariont metropolitává szen-telték. Ludolf Müller feltételezése szerint a Dicséret összeállításakorIlarion az ortodox egyházban ismeretlen latin nyelvû liturgiaiformula parafrázisával élt:

Krisztus gyõzött! Krisztus diadalmaskodott! Krisz-tus trónra lépett! Krisztus fölmagasztaltatott!

83A ruszok kagánja

46 Soloviev, Alexander V.: Zur Lobrede des Metropoliten Hilarion. In:Das Heidnische und Christliche Slaventum. Acta II. Congressus inter-nationalis historiae Slavicae Salisburgo�Ratisbonensis anno 1967celabrati. Wiesbaden, 1970. 61. 
47 Az évszám meghatározása attól függ, hogy az évkönyv ezen be-jegyzése a szeptemberi (1050), vagy a márciusi (1051) évkezdés szerintiidõszámítást használta, amit nem tudunk. Az elõbbi valószínûbb, mertJaroszlav halálát a szeptemberi évkezdésnek megfelelõen datálta a kró-nikás. 
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A �Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat� him-nikus röpima különösen a korabeli francia udvarban vált diva-tossá (Laudes Gallicanae). I. Henrik francia király feleségül kérteés kapta Jaroszlav egyik leányát, Annát.48 Lehet, hogy Ilariontagja volt a leendõ võhöz indított delegációnak. A nyugat-euró-pai követjárás hipotézisét elfogadva, az enkómion keletkezé-sének terminus post quem idõhatárát ki lehet tolni 1049-ig.49
A fentiek alapján a Vlagyimirnak szentelt enkómiont célsze-rû olyan mûként kezelni, amely eredetileg önálló alkotás volt,konkrét funkcióval rendelkezett, a keletkezési ideje szûk krono-lógiai intervallumon belüli eseményhez kapcsolódik, a bemuta-tásának körülményei pedig nagy vonalakban rekonstruálhatók. A Dicséret kontextusából következik, hogy a kagán lexémaIlarion korában már nélkülözött bármiféle pogány konnotációt.Ellenkezõ esetben nem kapcsolódhatott volna egy �boldognak�nevezett keresztény uralkodó és utóda nevéhez. Az enkómionmûfaji sajátosságaiból kifolyólag a �kagán� szó elvben lehetneretorikai formula. Ez esetben azonban azzal a ténnyel kell szem-besülnünk, hogy Ilarion egyáltalán nem említette meg se Vla-gyimir, se Jaroszlav hivatalos címét! Vajon elképzelhetõ-e, hogyegy ünnepélyes eseményen, feltehetõleg az udvar színe elõtt ésaz uralkodói család tagjainak jelenlétében elmondott, a regnálófejedelem atyja magasztalásának szentelt beszédben ne hangoz-zék el nemcsak a szentté avatásra méltónak tartott elhunyt, demég a trónon ülõ fiának a titulusa sem? Bizánci minták és párhuzamok között kutakodva, e fölvetettkérdésre tagadó választ kapunk. A Pharoszi Istenszülõ templo-mának � az egész udvar jelenlétében megtartott � újrafelszente-
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48 Müller: Die Werke des Metropoliten Ilarion, 80�86.; Uõ: Kijevszkij mit-ropolit Ilarion: zsizny i tvorcsesztvo. 95., 134�140.; Melnyikovoj, Je. A. (pod.red.): Drevnyaja Rusz v szvetye zarubezsnih isztocsnyikov. Moszkva, 1999.353�358. 
49 I. Henrik francia király 1048-ban vagy 1049-ben követséget kül-dött Jaroszlav kijevi uralkodóhoz, hogy megkérje a leánya kezét. Azesküvõre 1051 tavaszán került sor Reimsben. 
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lésekor Phótiosz konstantinápolyi pátriárka �Krisztust és Istentlegjobban szeretõ császárnak� (philokhrisztotatosz kai theophi-lesztatosz baszileusz) nevezte III. Mihályt (842�867), valamint�tiszteletre méltó cézárnak� (szebasztosz kaiszar) a társuralko-dóját, Bardaszt (862�866).50 Kaiszareiai Arethasz a �kegyes�(euszebész), �feltétlenül jó� (panagathosz), �béketeremtõ�(eirénopoiosz), �legbölcsebb� (szophótatosz) jelzõket aggattaVI. Leóra (886�912), akit mindvégig �császárnak� (baszileusz) ti-tulált.51 León Diakonosz a �legelõkelõbb� (gennaiotatosz) és�leghatalmasabb� (kratisztosz) �császárként� (baszileusz) ma-gasztalta II. Baszileioszt (976�1025).52 Mikhaél Pszellosz a �legis-tenibb császárhoz� (theiotatosz baszileusz) és a �legnagyobb im-perátorhoz� (megisztosz autokratór) szólt, amikor IX. Konstan-tin Monomakhoszt (1042�1055) vagy VII. Mihály Dukaszt(1071�1078) méltatta.53 A szónokok valamennyi esetben a bizán-ci uralkodók elsõ számú titulusát, a baszileuszt alkalmazták amegszólításban, és csak ritkán � de mindig a baszileusz cím em-lítésével párhuzamosan � használták szinonima gyanánt a latinimperátor hivatalos görög fordítását, az autokratórt.54
Bolgár fejedelmeknek szentelt � bizánci minták alapján ösz-szeállított � enkómionok nem maradtak fenn. Az egyetlen ki-vétel, a Szimeon cár dicsérete is egy Kijevben 1073-ban készítettmásolatból ismert, amelyben Szimeon nevét átírták Szvjatosz-
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50 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 ofArethas 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 Basileionton 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: Scriptaminora, 9., 10�11., 38.
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lavra.55 Az eredeti kódexben feltételezhetõen használt �a cárokközt nagy cár Szimeon (»velikij vú crühú/crü Szimeonú«)� meg-szólítás helyébe �a fejedelmek közt nagy fejedelem Szvjatoszlav(«velikij vú knyazühú knyazü Szvjatoszlavú»)� megfogalmazáskerült.56 Nagy Szimeon (fejedelem 864-tõl, cár 918-tól 927-ig)uralkodásától kezdõdõen az elsõ Bolgár Birodalom összeomlá-sáig a bolgár uralkodók Bizánc által elismert hivatalos titulusa �abolgárok cárja� vagy �Bulgária arkhónja� volt.57
Vajon miért nem használta Ilarion egyszer sem a �fejede-lem� (knyaz) titulust a szövegeiben? Erre kétféle válasz kínál-kozhat: 1. Mert nem ez volt Vlagyimir és Jaroszlav címe. 2. Merta bizánci mûveltséggel rendelkezõ fõpap tudta, hogy a knyaz(görögül arkhón) titulus a Konstantinápoly-központú oikume-nében alacsonyabb fejedelmi rang annál, amit az enkómion pá-tosza és célja megkövetelt a szerzõtõl, s mint ilyen, az adottkontextusban méltatlan az �apostolokkal egyenlõ� uralkodó-hoz.58
Ha elfogadjuk a feltételezést, hogy a kagán szó uralkodóicímként szerepel Ilarion szövegeiben, úgy meg kell magyaráz-nunk e fogalom használatának okát és jelentésének tartalmát. Ilarion olyan természetességgel és indoklás nélkül nevezikagánnak Vlagyimirt és Jaroszlavot, ami kizárja annak lehe-tõségét, hogy ez a kifejezés ne lett volna régebb óta közismert akortársak elõtt abban az értelemben, amelyben Ilarion használta.A szövegben nincs semmilyen utalás a 10. század végén meg-
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55 Angelov, B. Szt.: Pohvala carju Szimeonu. In: Izbornyik Szvja-toszlava 1073 g. Moszkva, 1977. 247�256.; Ljovocskin, I. V.: IzbornyikSzvjatoszlava i jevo szlavjanszkij protograf. In: Sztaroblgarszka lityeratura.Kny. 8. Szófia, 1980. 46�49. 
56 Izbornyik Szvjatoszlava 1073 goda. Fakszimilnoje izdanyije. Moszk-va, 1983. p. 2 v., 263 v. 
57 Bakalov: Szrednovekovnyijat blgarszki, 126�127. 
58 Poppe: Christianity and Ideological Change in Kievan Rus�, 8�9. 
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szûnt Kazár Birodalomra.59 Így a Dicséret alapján a �kagán�megszólítás nem hozható közvetlen összefüggésbe az egykor akazárok uralta kelet-európai területek feletti hatalom megszer-zésével még akkor sem, ha a kagán titulus a Kazár Birodalomeltûnése óta gazdátlanul hevert a nemzetközi diplomáciában. A mûvében Ilarion leszögezte, hogy Vlagyimir �kagán� a�földjének egyeduralkodója�, �tisztelt és dicsõ a földi urakközt�,60 aki a Krisztusban hívõket üldözõ �más királyokkal éshatalmat birtoklókkal� ellentétben a keresztényeket fölkaroló�nagy Constantinus hasonmása�, �tisztelt fõ�, �apostol az urakközött�. Az utolsó három definíció nem Vlagyimir hatalmánakvilági jellegével, hanem a kultusza megteremtésének szándéká-val áll összefüggésben. A �tisztelt fõ� kifejezés a szentek meg-szólításának sztereotip formája.61 Az �apostolokkal egyenlõ�jelzõ azon szentek attribútuma az ortodox egyházban, akik éle-tükben a kereszténység terjesztésével szereztek maguknakörökbecsû érdemeket Isten színe elõtt. Vlagyimir ezért lehetettIlarion szemében Nagy Constantinus római császár �hasonmá-sa�. (923-ban Konstantinápoly elfogadta Borisz bolgár fejedelemszentté avatását is az �apostolokkal egyenlõ� epitheton ornanshasználatával.) Ha tehát a �kagán� fogalom mint feltételezett ti-tulus szemantikájára a Dicséret kontextusából akarunk követ-keztetni, akkor csak az �egyeduralkodó� (jegyinogyerzsec) és az�úr� (vladika) fogalom jelentésével operálhatunk. 
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59 A �dicsõ õsök� között Ilarion által említett Szvjatoszlav 965-benmegsemmisítõ vereséget mért a kazárokra, elindítva ezzel az országukhanyatlását. 977-ben Hvárezm a mohamedán hit exportjával kiter-jesztette fennhatóságát a kazár területekre. Vlagyimir 985-ben hódoltat-ta 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 ural-kodó 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. 
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A �jegyinogyerzsec� a görög �monokratór� tükörfordításaaz egyházi szlávban.62 A birodalom kormányzása 10. század köze-pén keletkezett 26. fejezetében Bíborbanszületett Konstantin ígyírt Nagy Károly frank királyról és római császárról (768/800�814):�Ez a Károly valamennyi királyság egyeduralkodója (monokra-tór) volt, és császárként uralkodott a Nagy Frankországban. Azõ idejében a többi király közül senki sem merészelte magát ki-rálynak (réx) nevezni, hanem mind hûbéresei voltak neki��63
Ruszban szintén az országot egy személyben irányító fejedelmetnevezték �jegyinogyerzsec�-nek. A �vladika� a görög �deszpotész� (�úr�) megfelelõje az egy-házi szlávban.64 A 11. századi Ruszban készült írásmûvekbennemcsak valaminek vagy valakinek az urát, gazdáját, illetvemagát az Úristent jelölhették vele, hanem a �vlasztyelin� szó szi-nonimájaként a legfelsõbb világi hatalmat birtokló uralkodót is.65
A Vlagyimirnak szentelt Dicséretében Ilarion szintén ez utóbbiértelemben használta. A �deszpotész� a bizánci császár informá-lis (a köznyelvben gyakran elõforduló, 1163-tól egyik hivatalos)címe.66 I. (Nagy) Jusztinianosz (527�565) megkövetelte, hogy a�baszileusz� titulus mellett �deszpotész�-nek is szólítsák.67 A Decerimoniis aulae Byzantinae tanúsága szerint a birodalomtól függõkülhoni fejedelmek (arkhónok) számára VII. Konsztantinosz ésRomanosz közös uralkodásának idején (945�959) kiadott dip-lomáciai iratokat a �Krisztust szeretõ deszpotészek parancsa�
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62 Jegyinú (mÒnoj) = ogyin (óorosz) + dürzsatyi (kratein) = vlagyety,pravity (óorosz). Szreznyevszkij, I. I.: Matyeriali dlja szlovarja drevnye-russzkovo 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 cerkovno�szlavjanszkij szlovar. Moszk-va, 1899. 79.; Szreznyevszkij: Matyeriali dlja szlovarja, 267�268.; Szlovardrevnyerusszkovo jazika (XI�XIV vv.) T. I. Moszkva, 1988. 439�440., 442�443.; Szlovar russzkovo jazika XI�XVII vv. Moszkva, 1975. 212., 216�217. 
66 Bréhier: A bizánci birodalom intézményei, 52. 
67 Uo. 56. 
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(keleuszisz ek tón philokhrisztón deszpotón) intitulatióval fogal-mazták meg.68
Tehát Vlagyimir mint �kagán� egyedül kormányzott, és mél-tóságban felette állt a fejedelmi család többi tagjának. A Dicséretben és az Ilarionnak tulajdonított ciklust lezáróFeljegyzésben szintén �kagánként� aposztrofált Jaroszlav hatal-mának jellegérõl más forrásokból alkothatunk képet magunk-nak. A Régmúlt idõk krónikája a 6544. (1036.) esztendõ esemé-nyei között emlékezik meg a csernyigovi Msztyiszlav feje-delem (Jaroszlav de facto társuralkodója) haláláról, majd hoz-záteszi:69 

Ezután Jaroszlav magához ragadta hatalmát, ésRusz földjének egyeduralkodója lett. 
Az �egyeduralkodó� (jegyinovlasztyec) a görög �monar-khosz� tükörfordítása.70 Jelentése ekvivalens a �jegyinogyer-zsec� kifejezésével.71
Az, hogy a kortársak �kagán�-ként aposztrofálhatták Jarosz-lavot, a krónikás pedig �egyeduralkodó�-nak nevezte, háromdologra enged következtetni: 1. Olyan hatalmat összpontosította kezében, amilyennel az atyja még igen, az utódai már nemrendelkeztek. 2. Az ókeletiszlávban nem volt megfelelõ szó ejelenség definiálására. 3. Ruszban nem alakult ki egyöntetûfogalmi kategória az ilyen típusú hatalom megjelölésére. A kijevi Szent Szófia-székesegyház északi külsõ galériájánakegyik ablakmélyedésében talált, a 11. század második felébõl
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68 Constantinus Porphyrogenitus: De cerimoniis, 688. 
69 Poveszty vremenih let po Ipatyjevszkomu szpiszku. In: Bibliotyekalityeraturi drevnyej Ruszi. T. 1. XI�XII veka. Szentpétervár, 1997. 192.;A Régmúlt idõk krónikája Lavrentyij-évkönyv szerinti változatában sza-movlasztyec, ami az autokratór tükörfordítása. In: Poveszty vremennih let.Szentpétervár, 1996.  
70 Miklosich Fr.: Lexicon palaeoslovenico�graeco�latinum. Vindobonae(Bécs), 1862�1865. 1151.; Gyjacsenko 1899. 168. 
71 Szlovar russzkovo jazika XI�XVII vv. Moszkva, 1978. 20., 22. 
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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. Eza két dátum jelöli ki a falfelirat keletkezésének kronológiai inter-vallumát. Mivel a graffitót egy Szent Miklóst ábrázoló freskónhelyezték el, valószínûleg Jaroszlav egyik fiára, Szvjatoszlavravonatkozik, az egyetlen kijevi fejedelemre (1073�1076), akinekNyikolaj volt a keresztneve.72 A krónika szerint Szvjatoszlav egyrosszul sikerült orvosi beavatkozás következtében lelte halálát.73
Az Izbornyik Szvjatoszlava 1073 goda elnevezésû kódex bejegyzése�fejedelem�-nek titulálja Szvjatoszlavot a kijevi uralkodásánakelején, a graffito pedig �kagán�-nak az uralkodásának végén.Szvjatoszlav � miként a krónikás fogalmazott � �több hatalomravágyva� elûzte fivérét a kijevi trónról.74 Ez a falfelirat a �kagán�szó utolsó hitelesnek tekinthetõ elõfordulása a 11. századi óke-letiszláv forrásokban. Vlagyimir és Jaroszlav háttérbe szorította a Rurik-dinasztiatagjait, és egyedül kormányozta a Kijevi Ruszt. Dominanciájukatazzal fejezték ki, hogy a �kagán� címmel formálisan is fölébehelyezték magukat a többi keleti szláv fejedelemnek és a Rusztalkotó valamennyi népnek.75 Az utódaik közül csak Szvjatosz-lavnak sikerült rövid idõre restaurálni az egyeduralmat s veleegyütt a �kagán� cím használatát. 

90 SZILI SÁNDOR

72 Viszockij, Sz. A.: Drevnyerusszkije nadpiszi Szofii Kijevszkoj. XI�XIVvv. Kijev, 1966. 49�52. 
73 Poveszty vremennih let po Ipatyjevszkomu szpiszku, 236. 
74 Uo. 220. 
75 Petruhin: K voproszu o szakralnom sztatusze hazarszkovo kagana,73�78.
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GYÓNI GÁBOR
Oleg Szvjatoszlavics: törésvonalak és értékválasztások

A 12. században a Rusz szerteágazó belharcaiban két �tábor�küzdelmei vonultak végig: Vlagyimir Vszevolodics Monomah(1053�1125) kijevi nagyfejedelem (1113 �1125), szmolenszki,csernyigovi, perejaszlavi fejedelem (majd késõbb általában Ki-jev); illetve Oleg Szvjatoszlavics (1053 �1115) volinyi, tmutarka-nyi, csernyigovi, novgorod-szeverszkiji fejedelem családjáé (az�Olgovicsoké�) � állapítja meg Dmitrij Szergejevics Lihacsov.1Egyértve D. Sz. Lihacsovval, ehhez azt a kiegészítést tehetjükhozzá, hogy Vlagyimir Monomah (Kijev) és Oleg Szvjatoszlavics(az Olgovicsok) küzdelme azért is érdekes, mert nemcsak a sze-mélyes ambíciók összecsapását láthatjuk, hanem különbözõszövetségi rendszerek, �geopolitikai alternatívák�, de kulturális-mentális minták is rivalizáltak egymással személyükben. Olyan�törésvonalak és értékválasztások� jelennek meg, vonulnak vé-gig Kijev és az Olgovicsok küzdelmében, amelyek a késõbbieksorán is meghatározók lesznek a Rusz történetében. 

Oleg Szvjatoszlavics, a pártütõ fejedelem
Oleg Szvjatoszlavics, Szvjatoszlav Jaroszlavics csernyigovi feje-delem, kijevi nagyfejedelem fia (Jaroszlav nagyfejedelem uno-kája) a középkori keleti szláv történelem neves alakja volt, azelbeszélõ források többsége viszonylag bõven beszámol tevé-

1 Lihacsov, D. Sz.: Lityeratura epohi �Szlova o polku Igorjeve�. In: Pam-jatnyiki lityeraturi Drevnyej Ruszi XII vek. Moszkva, 1980. 5. (Továbbiak-ban: PLDR � XII vek)
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kenységérõl. Oleg Szvjatoszlavics apja, Szvjatoszlav Jaroszlavics,az utókor által �Bölcsnek� nevezett Jaroszlav nagyfejedelem fiaa nagyfejedelem halála (1054) után a Ruszt irányító �triumvirá-tus� egyik tagja volt bátyjával, Izjaszlavval és öccsével, Vsze-voloddal együtt.2 A �triumvirátus� tagjai sikeresen mûködtekegyütt 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 elszen-vedett vereség után a kijevi vecse el nem ûzte Izjaszlavot, akiLengyelországba menekült. Izjaszlav ugyan hamarosan vissza-tért, de 1073-ban már öccsei, Szvjatoszlav és Vszevolod ûzték elõt, és az összeesküvés kiötlõje, az évkönyv által túlzott hatalom-vágya miatt elmarasztalt csernyigovi Szvjatoszlav Jaroszlavicsszerezte meg a nagyfejedelemséget (Izjaszlav megint nyugatramenekült). Szvjatoszlav Jaroszlavics uralma azonban nem tar-tott sokáig, 1076-ban halt meg egy sikertelen orvosi beavatkozáskövetkeztében (Csernyigovban temették el). A nagyfejedelem halála után �klánja�, a �Szvjatoszlavicsok�pozíciója is megrendült, Vszevolod és Szvjatoszlav szövetségeátmenetinek bizonyult. Vszevolod ezúttal a nyugatról újra haza-térõ Izjaszlavval fogott össze.3Oleg Szvjatoszlavics elõször 1076-ban jelenik meg a forrá-sok lapjain (nem számítva egy hitelesnek tûnõ, V. Ny. Tatyiscsev-tõl származó értesülést, miszerint 1073-ban apjától Rosztovotkapta meg4), amikor a már említett Vlagyimir Vszevolodiccsalegyütt intézett hadjáratot a lengyelek megsegítésére Csehor-szágba. 1077-ben Vszevoloddal együtt Csernyigovban tartózko-dott.5Oleg 1078 áprilisában összetûzött a Szvjatoszlavicsok cser-
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2 Szkrinnyikov, R. G.: Rusz IX�XVII veka. Szentpétervár, 1999. 64.
3 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�Le-ningrád, 1963. 90. 
5 PSZRL, T. II. 190.
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nyigovi uralmára szintén igényt tartó Vlagyimirral, és kénytelenvolt Csernyigovból a legdélebbi Rusz fejedelemségbe, Tmutara-kanyba menekülni, ahol bátyja, Roman Szvjatoszlavics volt afejedelem. A jelek szerint Tmutarakanyban kezdõdött OlegSzvjatoszlavics együttmûködése a sztyeppét benépesítõ kip-csak-török polovecekkel. A polovecek segítségével Oleg máraugusztusban sereget vezetett Csernyigov ellen. A Szozsicafolyónál, Csernyigov közelében vívott csatában Oleg és a polo-vecek legyõzték az ellenük kivonuló Vszevolod Jaroszlavicsot.Oleg pogány polovecei feldúlták Csernyigov környékét, és sokkeresztény vért kiontottak. Ideiglenesen Csernyigovot is elfog-lalták, de Vszevolod és a már harmadszorra kijevi nagyfejede-lem Izjaszlav és Vlagyimir Vszevolodics visszafoglalta a várost adéli jövevényektõl. 1078 októberében Csernyigov közelében, a nyezsatyini csa-tában került sor a döntõ ütközetre Kijev és Tmutarakany között.A csatát a kijeviek nyerték meg, de a gyõzelem Izjaszlav nagyfe-jedelem életébe került. Oleg alig tudott Tmutarakanyba mene-külni. 1078-ban történt meg elõször, hogy a Szvjatoszlavicsok apoloveceket használták fel hatalmi ambícióik realizálására (bárkorábban is volt már példa a keleti szláv fejedelmek és a nomá-dok együttmûködésére, például 1015 után Szvjatopolk Vlagyi-mirovics besenyõ segítséggel próbált szembeszállni JaroszlavVlagyimiroviccsal; de a tmutarakanyi és csernyigovi fejedelemMsztyiszlav Vlagyimirovics is bensõséges viszonyt ápolt a �kazá-rokkal és kaszogokkal�.6) Az 1078-as fiaskó után a következõ év sem hozott sikereketa Szvjatoszlavicsok számára. Nyáron Roman megpróbáltamegismételni Oleg akcióját, Volin felé vágtatni, ám az Izjaszlavhelyét elfoglaló Vszevolod Jaroszlavics kijevi nagyfejedelemPerejaszlavnál útját állta, és sikerült békét kötnie a polovecekkel.Olyannyira megtalálták a közös hangot, hogy Romant a sajátfegyvertársai, a polovecek ölték meg (egy késõbbi utalás szerintviszont a tmutarakanyi kazárok voltak vétkesek Roman Szvja-toszlavics halálában). Úgy tûnt ekkor, Oleg Szvjatoszlavics sorsa
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megpecsételõdik: a tmutarakanyi �kazárok� elfogták. és Car-gradba, azaz Konstantinápolyba hurcolták (talán Olegre vo-natkozik a feltételezhetõen csernyigovi illetõségû Danyiilszerzetes szentföldi zarándokútját megörökítõ útleírásában az amegjegyzés, miszerint Oleg rusz fejedelem két évig Rodoszbanraboskodott).7 Kijev sikerei után rövid ideig úgy tûnt, Vsze-volodnak sikerül pacifikálnia Tmutarakanyt. A városba saját po-szadnyikját, Ratibort ültette (õt 1081-ben kergették el). Talán köze lehet a �török párt�, azaz a Szvjatoszlavicsok ide-iglenes vereségének ahhoz, hogy a következõ évben fellázadtaka nagyfejedelem ellen Kijev amúgy általában hûséges szövet-ségesei, a török (�perejaszlavi�) torkok. A torkok lázadását a po-lovecek elleni vitézkedésben már jelentõs tapasztalatokat szerzõVlagyimir Vszevolodics (Monomah) verte le. Kijev nem tudta megtartani Tmutarakanyt: 1083-ban hosz-szas bizánci távollét után Oleg Szvjatoszlavics visszatért Tmu-tarakanyba, és �levágta a kazárokat�, akik vétkesek voltak báty-ja, Roman halálában, és õt magát is meg akarták gyilkolni. A kétévvel korábban Ratibor helyét elfoglaló Davidot és Vlagyimirtelengedte.81083 után Oleg tmutarakanyi életérõl az ekkor hiányzó kró-nikás feljegyzéseken kívül más (közvetett) adataink is vannak.A csernyigovi fejedelmeket felsoroló ún. Ljubecsi Szinodikbanolvasható egy Mihail nevû fejedelem neve, aki nagy valószínû-séggel Oleg Szvjatoszlaviccsal azonosítható (ez a szöveg említiMihail feleségét, Theophaniát is, akit Oleg görög rodoszi fogsá-ga idején vehetett el).9Oleg Szvjatoszlavics és Mihail azonosságát támasztja alá,hogy �Mihail� tmutarakanyi fejedelemnek fennmaradt egy gö-rög nyelvû pecsétje is, melyben magát Matrach, Zíkia és egészKazária arkhónjának nevezi (a görög archón, £rcwnt terminus-
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sal más fejedelmi pecséteken is találkozhatunk, például Vlagyi-mir Monomah pecsétjén is).10
Oleg Szvjatoszlavics tízéves tmutarakanyi tartózkodást kö-vetõen, Vszevolod nagyfejedelem halála után (1093) aktivizáló-dott, összefüggésben az ismét kiélezõdött polovec�keleti szlávviszonnyal. Vszevolod Jaroszlavics kijevi nagyfejedelem mérsé-kelt polovecpolitikát folytatott, utóda, Szvjatopolk Izjaszlavicsviszont � felrúgva a kialakulóban lévõ status quót � a kumánokelleni vakmerõ akciókkal �köszöntött be�. A forrófejû Szvjato-polk ignorálta elõdje régi tanácsadóit és druzsináját, börtönbevetette a Kijevbe érkezõ polovec követeket. Kitört a háború akumánokkal, és a Sztugna folyónál megvívott ütközetben a ru-szok súlyos vereséget szenvedtek a nomádoktól, akik feldúlták adéli Ruszt. A kudarc után Szvjatopolk kénytelen volt békét kötni a po-lovecekkel, és a béke jegyében elvette feleségül Tugorkan po-lovec fejedelem lányát. Ekkor (1094) azonban Oleg Szvjatoszla-vics is bejelentkezett a Vlagyimir Monomah uralta Csernyi-govért. Oleg elfoglalta Csernyigovot, Vlagyimir Perejaszlavbahelyezte át székhelyét, Oleg pedig bevonulhatott �apja városá-ba�. Oleg Szvjatoszlavics azt sem tudta megakadályozni, hogy asztyeppei harcosok felégessék a Csernyigov körüli monostoro-kat, sõt õ maga adott engedélyt arra kunjainak, hogy Csernyi-gov környékét dúlják. �Már harmadszorra vezetett Oleg pogányokata Rusz földre� � olvasható az évkönyv elítélõ megjegyzése.11

A tmutarakanyi Oleg Szvjatoszlavics ezekben az években lénye-gében egy volt a kipcsak fejedelmek közül (bár õ maga keresz-tény volt, szláv nevû, Rurikida), polovec harcosokkal körülvéve,tevékenysége az általános rusz�polovec viszonynak alárendelvezajlott, és még attól sem riadt vissza, hogy a keresztény vallásihelyeket fosztogassa. Egyetértve Peter B. Golden véleményével,a 11. században megkezdõdött a kipcsakok �hatalmi integráció-ja� a Ruszba, de a déli Rusz is adaptálódott a sztyeppe világá-
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ba.12 Ezt jelzi Szvjatopolk nagyfejedelem �dinasztikus� (még hakényszer szülte is) házassága a polovec fejedelem lányával, ésOleg Szvjatoszlavics bizonyos fokú �elkumánosodása�. Oleg Szvjatoszlavics tehát megszerezte Csernyigovot, és atovábbiakban is �különutas� politikát folytatott, egy önálló, Ki-jevvel (az Izjaszlavicsokkal és a Vszevolodicsokkal) szemben állóhatalmi centrumot épített ki. 1095-ben polovec elõkelõk, Itlar és Kitan a polovec ügyek-ben 1093-ban Szvjatopolknál mérsékeltebbnek mutatkozó Vla-gyimirral akartak megállapodást kötni. Vlagyimirék azonbangalád, esküszegõ módon lemészárolták Itlart és Kitant. A sajátIntelmeiben becsületességet és jóságot propagáló Vlagyimir es-küszegõ gyilkossága természetesen újabb polovec�rusz háborútindított el.Szvjatopolk Izjaszlavics és Vlagyimir Vszevolodics a po-gányellenesség jelszavával nagy szövetséget kívánt össze-kovácsolni, bevonva a Csernyigovot megszállva tartó OlegSzvjatoszlavicsot is, aki azonban nem volt hajlandó csatáznibarátai, a polovecek ellen (�a polovecekkel barátkozott�, jegyzimeg maga Vlagyimir Monomah a Lavrentyij-évkönyvben fenn-maradt Intelmeiben). Még arra sem volt hajlandó, hogy kiadjaVlagyimiréknak Itlar nála tartózkodó fiát. Emiatt �gyûlölet tá-madt� Szvjatopolk, Vlagyimir és Oleg között, hiszen elõbbieknyilvánvalóan egyfajta próbatételnek, �vizsgának� szánták Itlarfiának kiadását.13
Ezt követõen Szvjatopolk és Vlagyimir kísérletet tett a �meg-bízhatatlan� Oleg Szvjatoszlavics északi �hátországának� meg-szállására, Kijev és a Szvjatoszlavicsok harcának színtere észak-keletre tevõdött át.14
Szvjatopolk és Vlagyimir a keresztény szolidaritás jegyében
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12 Golden, Peter B.: Kipcsaki szrednyevekovoj Jevrazii: primer nyego-szudarsztvennoj adaptacii v sztyepi. In: Bazarov, B. V. � Kragyin, Ny. Ny. �Szkrinnyikova, T. D. (red.): Mongolszkaja imperija i kocsevoj mir. Ulan-Ude, 2004. 103�134., 117.
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szövetséget ajánlott Olegnek, aki �gonosz gondolatokat dédel-getett, és a pogányoknak segédkezett�. Felajánlották neki, hogymenjen Kijevbe, és egy új �szerzõdést� (rjad) kössenek a �Ruszföldrõl� az egyházi elöljárók és az �elsõ polgárok� jelenlétében,hogy megszervezzék a Rusz föld védelmét a pogányoktól. Olegazonban �nem hallgatott fivéreire� � ezúttal sem. A továbbra is a polovecekhez húzó Oleget 1096 májusábanSzvjatopolk és Vlagyimir kiverte Csernyigovból. Oleg északra,Sztarodubba menekült. Szvjatopolk megostromolta Sztarodu-bot, Oleg megadta magát. Esküt kellett tennie, �hétszer meg-csókolva a keresztet�, hogy fivérével, Daviddal együtt Kijevbe,�atyáink és nagyatyáink� székhelyére mennek, �mivel öregmár�, s úgy illõ, hogy Kijevben végrendelkezzen. Szvjatoszlavtehát megpróbálta elválasztani Oleget déli bázisától, és izolálni apolovecbarát Rurikidát. Miközben Bonjak polovecei Kijev kör-nyékét égették, Oleg Szmolenszkbe ment volna, de a szmolensz-kiek nem fogadták be a polovecekkel meghitt kapcsolatot ápoló,általuk árulónak tekintett fejedelmet. Oleg azonban sikeresenfogadott maga mellé harcolni kívánókat Szmolenszkben, majdMurom felé indult, ahol Vlagyimir Monomah fia, Izjaszlav volt afejedelem. Oleg szerint apja, Szvjatoszlav jogán õt illette megRosztov, az Északkeleti Rusz (ennek alapján tûnik hitelesnekTatyiscsev információja arról, hogy 1073-ban Oleg megkapta ap-jától Rosztovot). E hatalmi vagy birtokigényeirõl megállapodástakart kötni Vlagyimir Monomahhal, törvénytelennek tekinveMonomah és családja pozícióit északkeleten. Egyelõre azonbana fegyverek ereje döntött: a Muromnál vívott csatában az �öreg�Oleg legyõzte a fiatal Izjaszlav Vlagyimirovicsot, aki maga is hol-tan maradt a harcmezõn (Novgorodban, a Szent Szófia-székes-egyházban temették el). Oleg ezután villámgyorsan elfoglalta Szuzdalt, Rosztovot,Perejaszlavot, muromai és rosztovi földet, �és poszadnyikokatültetett a városok élére�, adóztatni kezdte a területet � azaz teljesjogú fejedelemként járt el. Novgorod � ahol ekkor Msztyiszlav,Vlagyimir Monomah fia volt a fejedelem � azonban a saját ér-dekszférája részeként tekintett Szuzdalra, és felszólította OlegSzvjatoszlavicsot, 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�, magaMsztyiszlav novgorodi fejedelem indult meg ellene. MsztyiszlavSzuzdal felé vezette csapatait, amit Oleg egyszerûen felégette-tett, csak a monostort és néhány templomot hagyott meg a nov-gorodiaknak. Oleg Murom felé hátrált, majd békét kért. Ez azon-ban csak színlelés volt. Oleg régi jó barátaihoz, a polovecekhezfordult, miközben a Kljazma folyó mentén táborozott le. A ku-man-polovecek megérkezése után Oleg támadást indított, devereséget szenvedett. Msztyiszlav elfoglalta Muromot is, deOleg Rjazanyba menekült, és kicsúszott az õt üldözõ Msztyisz-lav karmai közül.15
Az 1090-es években a polovecektõl elszenvedett vereségekés Oleg Szvjatoszlavics �különutassága� adtak inspirációt a kö-zépkori keleti szláv történelem egyik legfontosabb eseményére,a ljubecsi találkozóra 1097-ben. A Rusz fejedelmeit a hatalmi ter-ritóriumok pontos felosztására Oleg Szvjatoszlavics elõzõ éviakciója (melynek során az apja jussa jogán neki járó északkeletiföldeket és az errõl szóló szerzõdés megkötését követelte) mellettaz is késztette, hogy a kunok csapásai permanens krízishelyzetetidéztek elõ a déli végvidékeken. A ljubecsi �békeülésen� Szvja-topolk negyfejedelem, Vlagyimir Monomah és mások mellettmegjelent a �pária� Oleg Szvjatoszlavics (Vlagyimir Monomahfiának gyilkosa) és David Szvjatoszlavics is. A találkozó legfon-tosabb aktuálpolitikai célja éppenséggel a félrehajló Szvjatosz-lavicsok (mindenekelõtt Oleg) �pacifikálása� lehetett, illetve�inkorporálásuk a Rusz politikai rendszerébe�. A ljubecsi megál-lapodás megerõsítette Bölcs Jaroszlav 1054-es végrendelkezését,elismerte a Szvjatoszlavicsok fennhatóságát Csernyigovban. (A.V. Nazarenko véleménye szerint a ljubecsi egyezményben aSzvjatoszlavicsok lemondtak Kijevrõl. Ennek ellenére OlegSzvjatoszlavics két fia, Vszevolod és Igor is volt kijevi nagyfeje-delem 1139 és 1146 között.16) V. Ny. Tatyiscsev értesülése szerint
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Oleg Szvjatoszlavics Muromot is megkapta, és a Tmutarakanyfeletti uralmat is megõrizte. Tmutarakany egyébként az 1090-esévekben tûnt el véglegesen a keleti szláv évkönyvek lapjairól, aváros, miután Kijev nem tudta megtartani, a jelek szerint �ele-sett�, a sztyeppei kipcsak világ részévé vált (bár V. Ny. Tatyiscsevmára elveszett források felhasználásával megírt Orosz törté-netében még néhányszor felbukkan Tmutarakany). Az Olgovi-csok hatalma továbbra is fennmaradhatott Tmutarakanyban.A 12. századi szicíliai arab geográfus, al-Idríszi szerint legalábbisMatrahában, Tmutarakany környékén bizonyos �Oluabasz�dinasztiája uralkodott. Az Oluabasz nevet több kutató is Oleggelazonosította.17
Oleg Szvjatoszlavics 1097-ben Novgorod-Szeverszkijbenszállt meg (Csernyigovot David Szvjatoszlavics kapta meg), akövetkezõ, majd az azt követõ évben is megerõsítette a békétSzvjatopolkkal. 1101-ben Szvjatopolk, Vlagyimir és Oleg a po-lovecek elõtt is demonstrálták egységüket, amikor közösen kö-töttek békemegállapodást a nomádokkal, foglyokat is cserélve.Úgy tûnt tehát, sikerült Oleg Szvjatoszlavics pacifikálása. 1103-ban a Rusz offenzívába kezdett a polovecek ellen, Olegazonban egészségi állapotára hivatkozva nem vett részt amessze délre hatoló, a Szutyeny folyó (ma: Molocsnaja,Zaporozsje megyében) mellett gyõzelemmel végzõdött támadóakcióban. Ez a gyõzelem valóban fordulópontot jelentett azelmúlt évek kudarcai után. V. T. Pasuto éppen az 1103-as had-járathoz kötötte a rusz�polovec kapcsolatok újabb (második)idõszakának kezdetét,18 amelyet immár a keleti szláv támadószándék jellemez. Megjegyzendõ, az aktivitás a kunok irányábamár legalább 1093-tól észlelhetõ, igaz, tízévnyi kudarc után csak1103-tól hozott sikereket ez az expanzív szándékú politika.A Rusz sikereiben nem kis szerepet játszott, hogy Oleg Szvja-toszlavicsot sikerült �megszelídíteni.� Ezekben az években Oleg
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együttmûködött Szvjatopolkkal és Vlagyimirral. A Rusz déliexpanziója, polovecekkel szembeni konfrontatív politikája azon-ban paradox módon nem növelte a Rusz és a nomádok közöttitávolságot, ellenkezõleg, elmélyítette a köztük lévõ kapcsolato-kat, amirõl a dinasztikus viszonyok is árulkodnak. 1107-benOleg Szvjatoszlavics egyik fiát, Szvjatoszlavot (aki ekkor mégvalószínûleg gyerekkorban lehetett) Aepa polovec vezér egyiklányával házasította. Lányát Akajepid polovec elõkelõhöz adta.Vlagyimir Monomah is ekkor házasította a még szinte gyermekJurij fiával Aepa polovec vezér egyik lányát. Ebbõl a frigybõlszületett majd a félszláv-félpolovec Andrej Bogoljubszkij vlagyi-miri fejedelem.A krónikás tradíció szerint Szvjatopolk halála után, 1113-banVlagyimir Monomah és Oleg közösen lépett fel a mozgolódópolovecek ellen.19 V. Ny. Tatyiscsev értesülése szerint viszontSzvjatopolk halála után Vlagyimir félt elfoglalni a kijevi nagyfe-jedelemséget, mivel tartott Davidtól és Olegtõl, �idõsebb fivé-reitõl�. A �tmutarakanyi� (írja V. Ny. Tatyiscsev) Oleg hadakat isgyûjtött Kijev megszerzésére. A szuzdali Koloksánál Oleg meg-semmisítette az ellene novgorodiakkal és rosztoviakkal kivonulóMsztyiszlav Vlagyimirovics seregét, ám egy második csatábansikerült visszaszorítani Oleget, és arra kényszerítenie, hogy adjafel nagyfejedelmi igényeit.20
Oleg Szvjatoszlavics 1115 augusztusában halt meg, Csernyi-govban temették el apja mellé.21

Oleg emlékezete
Oleg Szvjatoszlavics öt gyermeket hagyott maga után, Vsze-volodot, Igort, Mariját, Glebet és Szvjatoszlavot. Utódai folytat-ták Oleg Szvjatoszlavics politikai irányvonalát, azaz elõszeretet-tel mûködtek együtt a polovecekkel, és szemben álltak Kijevvel
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(bár az Olgovicsok politikai tevékenysége persze ennél azértösszetettebb volt, és nem jellemezhetõ kizárólag a Kijevvel valószembenállásban). Oleg Szvjatoszlavics emlékezete sokáig megmaradt a Rusz-ban. Olyan személyiségként tekintettek rá, mint aki pártütõ volt,a fivéreivel harcolt, �behozta a poloveceket�, �szétverte az álla-mot�, keresztények ezreit adta az idegenek fogságába. Tõle indultaz átkozott testvérharc, gyûlölet és félelem övezte személyét.22
E krónikás tradíciónak megfelelõen az orosz történetírás isgyakran a pártütõt látta Oleg Szvjatoszlavicsban.23
Ehhez képest sajátosan és pozitívan értékelte Oleg Szvja-toszlavics történelmi szerepét Lev Gumiljov. Véleménye szerintVszevolod és Izjaszlav paktuma, amely megalapozta a késõbbiSzvjatopolk �Vlagyimir Monomah együttmûködést is, a �görög�latin párt� (ahol Vszevolod és Monomah képviselte a görög,Izjaszlav a latin �pártot�) gyõzelmét jelentette a Szvjatoszlavi-csok �orosz� pártja fölött, melynek �természetes� szövetségeseivoltak a polovecek.24 Oleg Szvjatoszlavics tehát mintegy megtes-tesítette az orosz történelem eurázsiai vektorát. Lev Gumiljovnagy éleslátással fedezte fel Oleg Szvjatoszlavics sajátos érték-választását, irányvonalát, kár, hogy érvelését gõzös antiszemitaélû megnyilvánulások teszik vállalhatatlanná (véleményeszerint a Roman Szvjatoszlavicsot eláruló és Oleg Szvjatoszla-vicsot fogságba ejtõ tmutarakanyi kazárok valójában az �oroszpárt� sikerét meggátolni kívánó zsidók voltak25).A 12. század folyamán már körvonalazódott egyfajta állandóegyüttmûködés az északi Jurij Dolgorukij, az Olgovicsok és a�vad polovecek� között � Kijev ellen. Figyelmet érdemel, hogy a12. század közepén az északkeleti fejedelmek (Jurij Dolgorukijés fia, a félig kumán Andrej Bogoljubszkij) milyen intenzíven

101Oleg Szvjatoszlavics: törésvonalak és értékválasztások

22 Tatyiscsev: Isztorija Rosszijszkaja, 168. 
23 Pl. Szaharov, A. Ny.� Novoszelcev, A. P. (red.): Isztorija Rossziji. Szdrevnyejsih vremjon do konca XVII veka. Moszkva, 1996. 161. 
24 Gumiljov, L. Ny.: Drevnyaja Rusz i velikaja sztyep. Moszkva, 2002.325�326. 
25 Uo. 328. 
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mûködtek együtt a keleti nomádokkal, a polovecekkel (az Ipa-tyij-évkönyv érzékletesen ecseteli, milyen ellenszenv fogadta1151-ben a Belgorodba bevonuló, a pogány polovecekkel koket-táló Jurijt).26 Bár Jurij Dolgorukij és Andrej BogoljubszkijVlagyimir Monomah utódai voltak, tehát Vszevolodicsok, deKijev-ellenes és részben a polovecekre támaszkodó politikájukOleg Szvjatoszlavics �politikai örökségét� idézte. Tehát még a ta-tárjárás elõtt kialakult az északkeleti fejedelmek és a keleti no-mádok 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 mártatárnak hívnak).Az Olgovicsok meghitt viszonya a polovecekkel persze nemvolt akadálya, hogy hadjáratokat is vezessenek ellenük. OlegSzvjatoszlavics unokája volt Igor Szvjatoszlavics novgorod-sze-verszkiji fejedelem, aki 1185-ben nevezetes, balul sikerült had-járatot vezetett a polovecek ellen.27
Igor Szvjatoszlavics sikertelen hadjáratáról szól az Ének Igorhadáról címû hõsköltemény,28 amely erõsen át van itatva törökösés pogány kultúrelemekkel, és egy olyan keleti szláv kultúr-
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26 PSZRL, T. II. 433. 
27 PLDR � XII. vek, 680. 
28 Az Ének Igor hadáról hitelességét 1797-es publikálása óta többen isvitatták (pl. A. A. Zimin), fõként, hogy az eredeti kézirat megsemmisült.Úgy tûnik, a hosszú ideje tartó vitára pontot tett A. A. Zaliznyak aka-démikus elõször 2004-ben megjelent monográfiája, amely a nyelvészszemszögébõl vizsgálja a hõsköltemény keletkezésének hitelességét.A. A. Zaliznyak kutatásai szerint az Ének Igor hadáról nyelvezete egy kö-zépkori élõnyelvi beszéd lenyomata. A. A. Zaliznyak szerint képtelen-ség, hogy valaki a 18. században egy ilyen nyelvezetû szöveget hamisít-son. Az esetleges hamisítónak ugyanis korát messze meghaladó módontökéletesen ismernie kellett az �óorosz� nyelv fonetikai, morfológiai,lexikológiai, szintaktikai sajátosságait, a középkori emlékek ortográfiá-ját, s ezt rendszerbe kellett foglalnia. Ennek alapján kizárható, hogy azÉnek Igor hadáról újkori hamisítvány lenne. Zaliznyak, A. A.: �Szlovo opolku Igorjeve�: vzgljad lingviszta. Moszkva, 2008. 245�246.
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környezetben íródott, ahol a török (polovec) kulturális �infiltrá-ció� igen erõs lehetett (pl. a mûben Igor testvérét, Vszevolodottörökösen Buj Turnak vagy Jar Turnak nevezik, a ruszok kogan-jának feleségét törökös terminussal hotinak; a poémában számostörökös folklórelem mutatható ki).29
Az Ének Igor hadáról nyilvánvalóan Igor környezetében ké-szült, egy kicsit törökös világban. A szerzõ az Olgovicsok pártjánáll, és elítélõ a kijevi Monomahovicsokkal szemben. A mûbenmegjelenik a Tmutarakanyban aranynyeregbe szálló vitéz OlegGoriszlavics �szelleme�. Az õ nevével (idejével) fonódik össze abelviszályok kezdete a Ruszban �Dazsgy-Bog unokái� között.30
Az �Olgovicsok� összejátszása a polovecekkel nem alkalmi,hanem �szisztematikus� jellegû volt (Igor Szvjatoszlavics kunel-lenes hadjárata inkább volt kivétel, mint szabály) a késõbbieksorán is. Az Olgovicsok szövetsége az �idegenekkel� Rusz-szerteszámon tartott és közismert volt, de idõnként mégis megdöb-benést okozott (még 1203-ban is, amikor Rurik Rosztyiszlavics azOlgovicsokkal és a polovecekkel szövetségben elfoglalta és ki-fosztotta Kijevet, a távoli Novgorod krónikája is megdöbbenés-sel írt arról a pusztításról, amit a pogányokkal cimborálók okoz-tak).31
Oleg Szvjatoszlavics tevékenysége tehát � bár õ maga az ese-tek többségében vereséget szenvedett � jelentõs hatást gyakorolta Rusz késõbbi történetére. És a történelemben elõfordult márnéhányszor, hogy nem a gyõztesek, hanem a vesztesek határoz-ták meg a jövõ alakulását.
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29 Baszkakov, Ny. A.: �Szlovo o polku Igorjeve�. In: Pamjatnyiki litye-raturi i iszkussztva XI�XVII vv. Moszkva, 1978. 59�68.; PLDR � XII vek,372., 376., 386. 
30 Uo. 376. 
31 Novgorodszkaja pervaja letopisz sztarsevo i mladsegi izvodov. Moszk-va�Leningrád, 1950. 45.
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SZANISZLÓ ORSOLYA
A nõk társadalmi integrációjának kezdete a péteri reformok nyomán

I. Péter (1696�1725) reformok egész sorával igyekezett elõmoz-dítani birodalma modernizációját, amelyet a 17. század másodikfelében jelentkezõ válságjelek együttesen tettek szükségessé atársadalom, a gazdaság, a közigazgatás, a politika és a hadügyterén. Mikor az ifjú cár hazatért az úgynevezett �nagy követ-járás�-ról (1697�1698),1 számos rendeletet bocsátott ki, amelyek-kel elindította egyesek szerint a nyugatosítás folyamatát, másokszerint viszont csupán új mederbe terelte a belsõ fejlõdés folya-mát. Így vagy úgy, az átalakítások ütemét igen szaporára fogta.Míg az európaiaknak akár évtizedek is a rendelkezésükre álltakaz adaptációjukhoz, addig az oroszoknak szinte egyik napról amásikra kellett elsajátítaniuk azokat. Nyikolaj Mihajlovics Ka-ramzin (1766�1826) a következõképpen summázta ezt: �Mond-hatni, rávetettük szemünket Európára, és egyetlen pillantássaltettük magunkévá a hosszan tartó munkálkodás gyümölcseit.�2
Az abszolutisztikus uralmak rendszerében a felülrõl szabá-lyozottság a reformok sajátossága volt. Így elsõként a cári udvar-ban, a nemesség körében nyertek teret. Egyes, drasztikusnak ismondható változtatások komoly ellenállást váltottak ki az idõ-sebb generáció tagjaiból. Velük szemben a fiatalok sokkal köny-nyebben tették magukévá az új divatot, az új szokásokat. Ebbenaz is közrejátszott, hogy I. Péter külföldre küldte a nemesifjakattanulni, akik így közvetlen közelrõl érintkezhettek a küszöbön-
1 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 ké-pezhették. Természetesen a radikálisnak számító reformok a cár�szeme elõtt� sokkal hatékonyabban vertek gyökeret, mint a tá-voli kormányzóságokban. A nõket érintõ péteri reformok egy csoportja � ha nem is ezvolt a közvetlen célja � nagymértékben hozzájárult ahhoz a fo-lyamathoz, mely hosszú távon a gyengébbik nem társadalmi in-tegrációjához vezetett. A 18. századot megelõzõen az elõkelõhölgyek elszigetelve éltek. Csak ritkán hagyhatták el zárt lakosz-tályaikat, és csak rövid idõre csatlakozhattak az otthonukbanmegforduló vendégekhez. Mindennapjaikat szigorú szabályokés tradíciók határozták meg. Hiányos neveltetésük következté-ben nem tudták, hogyan viselkedjenek társaságban, vagy mi-ként folytassanak rangjukhoz illõ társalgást.3 Teljesen kiszorul-tak a társasági életbõl. A 18. század nagymértékû reformprog-ramjában azonban már õk is helyet kaptak. Ligyija NyikolajevnaSzemjonova meglátása szerint �I. Péter nagyon jól megértette,hogy a hazai reform ügye sokkal gyorsabban haladhat elõre, hasikerül megnyernie a nõket az újításoknak�.4 Elsõsorban a nõkcsaládon belüli összetartó és formáló erejére épített. A reformoknyugati mintát követve megszüntették a nemi szegregációt.Európai ruhába öltöztették és európai szokás szerint közös ter-mekbe gyûjtötték össze az arisztokratákat, ami a társasági életúj dimenzióját nyitotta meg elõttük. A változásoknak megvol-tak a 17. századi elõzményei, melyek egymástól függetlenül, afennálló tradíciók elleni egyéni lázadások formájában jelent-keztek.5
*
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3 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 theTwentieth Century. New York, 1997. 83., 122�123.
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A nõk társasági életbe való bevonásának elsõ lépéseként moz-gásteret kellett biztosítani a számukra. Ez egyet jelentett a nemiszegregáció felszámolásával, amit a �tyerem�6 intézményénekmegszüntetése szimbolizált. Az elkülönített nõi házrész haszná-lata csak az elit körében terjedt el. Az alacsonyabb rangú nõk �az egyik megközelítés szerint � nem részesülhettek az általanyújtott megbecsülés, védelem és kényelem luxusában.7 Más-felõl tekintve viszont napi tevékenységükkel, a háztartásban ésa földeken végzett kemény fizikai munkájukkal összeegyeztet-hetetlen lett volna a �tyerem� jelentette életmód. A szegregációnemcsak a hajadon lányokat érintette, hanem a család vala-mennyi nõtagját. A háznak ezen részében együtt élték minden-napjaikat az anyák lányaikkal, esetleg közeli nõrokonaikkal, to-vábbá a gyerekek ellátását segítõ szoptatós dajkákkal, nevelõ-nõkkel. Ide csak a ház nõalkalmazottai léphettek be. A �tyerem�lakói közé tartoztak még a fiúgyermekek is, egészen 5 éves ko-rukig. Késõbb elválasztották õket édesanyjuktól, és át kellett köl-tözniük a ház férfiak lakta részébe.8 Velük ellentétben a lányokszületésüktõl egészen férjhezmenetelükig itt éltek. Házasságu-kat követõen pedig az új családjuk otthonában található nõilakrészbe költöztek át. Így tehát függõ helyzetük továbbra ismegmaradt, csupán annyi történt, hogy apjuk ellenõrzése alólátkerültek a férjük ellenõrzése alá.A zárt nõi lakosztály elsõdleges feladata a nemek szigorúszegregációja volt. Számos forrásból9 értesülhetünk arról, hogyez a fajta elkülönítés nemcsak a házon belül érvényesült, hanemazon kívül is. Igyekeztek a nõk és a férfiak mindennapi érint-
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6 Tyerem: zárt nõi lakosztály, ahol az uralkodó- és a bojárcsaládoknõtagjai 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 l�Empire de Russia et de Grand Duché deMoscovie (1607); Adam Olearius: Offt begehrte Beschreibung der NewenOrientalischen Reise, so durch Gelegenheit einer hollsteinischen Legation anden König in Persien geschehen (1647); John Perry: The State of Russia underthe present czar (1716).
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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, lakosz-tályaikat pedig elkülönítették a férjeik lakrészétõl.�11 Lakóhe-lyükön sem teremthettek szabadon kapcsolatot férfi vendégeik-kel, nem étkezhettek egy asztalnál férjükkel, idõsebb fiaikkal.A korabeli külföldi utazók leírásai jól tükrözik a családfõ auto-ritását a feudális családmodellben. A nõk otthonukon kívüli te-vékenységét ennek megfelelõen a ház ura határozta meg.Sigismund von Herberstein (1486 �1566) írta: �Ha nem a tyerem-ben volt elzárva [a nõ], akkor ritkán engedélyezték számára,hogy ellátogasson a templomba, és még ritkábban, hogy felke-resse a nõismerõseit.�12 Adam Oleariusnál (1603�1733) is hason-lót 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 határoztákmeg. Az �elõkelõségek asszonyai nyáron vörös kelmével fedett,csukott hintóban utaznak, télen ugyanezzel a kelmével borítjákszánjukat�.13 A beszámolók azonban egyben megegyeznek:mind rendkívül zord képet festett a nõk elszigeteltségérõl. Devajon mennyire tekinthetjük hitelesnek a külföldi utazók általrögzítetteket? Dr. Nada Bo�kovska,14 a zürichi egyetem profesz-szora úgy véli, hogy a külföldi utazók zárt nõi lakosztályacsupán kitaláció,15 amelynek célja Oroszország �keleti barbár-

107A nõk társadalmi integrációjának kezdete

10 Kollmann, Nancy Shields: The Seclusion of Elit Muscovite Women.In: Kaiser, Daniel H. � Marker, Gary (eds.): Reinterpreting Russian His-tory: Readings 860�1860s. 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 Bo�kovska, Nada: Die russische Frau im 17. Jahrhundert. Köln,1998.
15 Hughes, Lindsey: �The Crown of Maidenly Honour and Virtue�:Redefining Femininity in Peter I�s Russia. In: Rosslyn, Wendy (ed.): Womenand Gender in 18th-Century Russia. Albershot, 2003. 48.
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ságának�, elmaradottságának a hangsúlyozása volt. Ezzel nem a�tyerem� intézményének létezése kérdõjelezõdik meg, hanemaz általa képviselt szegregáció mértéke. Nancy Shields Kollmannamerikai történész véleménye szerint a nõk elzártsága politikaicélt szolgált. A társadalom ezen szintjén szigorúan a szülõk dön-töttek a házasságkötésrõl, mely lehetõvé tehetett egy a családokközött létrejövõ elõnyös szövetséget, megerõsíthette helyüket azudvarban, vagy éppen fontos pozícióba juttathatta közeli férfirokonaikat.16 A 15�18. század között a házasságok révén terem-tett rokoni kapcsolatok, szövetségek kulcsfontosságúak voltak apolitikai helyek betöltésében. A szegregáció szerepe � ezen meg-közelítés szerint � az volt, hogy megakadályozzon minden, aszülõk házassági terveit veszélyeztetõ rangon aluli ismeretséget,ami kompromittálhatta volna lányaikat, és így akadályt gördít-hetett volna a már régóta tervezgetett frigy elé. Habár egyestörténészek úgy gondolják, hogy ez a szokás tárgyiasította a nõ-ket, és megsértette jogaikat,17 Kollmann rámutatott az érem má-sik oldalára, mely szerint a �tyerem� úrnõi bizonyos jellegû hata-lommal rendelkeztek. Hatalmuk forrása családon belüli szere-pükbõl eredt: õk �feleltek� a család fennmaradását jelentõ utódvilágrahozásáért, az új generáció nevelésének irányításáért, afiatalok kiházasításában is döntõ szerep jutott nekik, valaminta háttérbõl egyengetni tudták férjük és fiuk vagy éppen fiaikkarrierjét is. Ugyanakkor a birtokukban lévõ hatalom nagybanfüggött a családfõtõl, ennek megfelelõen hasznosítani is csak acsalád szolgálatában tudták. Mindezek viszont feltételeznekegyfajta kapcsolati hálót, mely az elõkelõ asszonyok között álltfent. Ezen értelmezés szerint az utazók által emlegetett elszige-teltség mégsem lehetett teljes, hiszen egy ilyen ismeretségi rend-szer kialakításához elkerülhetetlen volt, hogy a hölgyek felke-ressék egymást, illetve az uralkodócsalád nõtagjainak lakosz-tályait. A legbefolyásosabb bojárok feleségei rendelkeztek azzala privilégiummal is, hogy a cárnét szolgálhatták, így rendszeresbejárásuk volt az uralkodói palotába. Ez a kapcsolati háló lehe-
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16 Kollmann: The Seclusion of Elit Muscovite Women, 187.
17 Pushkareva: Women in Russian History, 105.
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tõvé tette számukra, hogy férfi ismerõsök nélkül hozzájussanaka családjuk számára fontos információkhoz, vagy hogy közvetvehatással legyenek a politikai csatározásokra. Módszerük olyhatékonynak bizonyult, hogy még férjük halálát követõen is ké-pesek voltak megõrizni � a mesztnyicsesztvo rendszerének ér-telmében � fiaik örökségét, a család politikai státuszát.18
A zárt nõi lakosztályok érdekessége, hogy hasonló funkciójúintézmény nem létezett Európában. Természetesen a nõi és aférfi lakrészek elkülönülése ismeretes volt, de ez nem járt együtta nemek olyan fokú elkülönítésével, mint az Orosz Birodalomterületén. Amint azt számos elmélet és forrás is mutatja, rend-kívül problémás pontosan meghatározni a fennállt szegregációmértékét vagy tényleges célját. Ugyanez igaz a �tyerem� rend-szerének bomlására is, ami már a 17. század második felében,Alekszej Mihajlovics cár (1645�1676) halálát követõen megindultaz uralkodói család körében. Utódja, Fjodor Alekszejevics (1676�1682) nem foglalkozott azzal, hogy lánytestvéreit vagy idõsebbnõrokonait a Tyerem-palotán belül tartsa. Így egyre nagyobbszabadsághoz jutottak. Mind gyakrabban fordultak meg a nyil-vánosság elõtt, utaztak nyitott kocsin, vagy viseltek nyugatitípusú ruhát a tradicionális helyett.19 A zárt nõi lakosztályokvégleges eltörlése I. Péter nevéhez fûzõdik. 1702-ben elõször acári család hölgytagjainak engedélyezte hivatalosan a Tyerem-palota elhagyását. Majd késõbb ezt kiterjesztette a bojárok fele-ségeire is. Ez utóbbi pontos dátuma azonban nem ismert, de fel-tehetõen legkésõbb valamikor � a továbbiakban tárgyalt � péteribálok hajnalán következhetett be. 

*
Az újítások közül az egyik leglátványosabb változást a viseletátalakulása produkálta. Ehhez köthetõen csak a 18. század elsõnegyedében � 1701 és 1724 között � tizenhét rendelet született,mely a nyugati stílusú divat átvételét volt hivatott szabályozni.
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18 Kollmann: The Seclusion of Elit Muscovite Women, 187�191.
19 Pushkareva: Women in Russian History, 83., 122�123.
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I. Péter a �nagy követjárás� alkalmával áttért a nyugati kelmékviselésére, majd hazatérve, 1700. január 4-én kiadta ezzel kap-csolatos elsõ rendeletét. A magyar és a német ruházatot tettekötelezõvé, melyet a férfiaknak 1700. december 1-jétõl, a nõknekpedig 1701. december 1-jétõl kellett követniük.20 Ezek a lépéseka nemesség komoly nemtetszésébe ütköztek, melynek több okais volt. Nem is olyan régen, I. Péter édesapja, Alekszej Mihaj-lovics (1645�1676) cárságának idején még rendelet (1675) szó-lította fel az elit képviselõit, hogy �német és egyéb szokásokatne vegyenek át [�], ne viseljenek külföldi minták szerint készültruhákat�.21 Mintegy negyed évszázaddal késõbb pedig pont azellenkezõjét parancsolták meg nekik. Természetesen a tiltásokellenére is akadtak olyanok, akik már a 17. században adaptál-ták a nyugati divatot. Idesorolhatók például Alekszej Mihajlo-vics cár lányai is.22 
Felmerül a kérdés, hogy milyen célt szolgált ez az újítás.Csupán az uralkodó hóbortja öntött formát a reformban, majd azezzel kapcsolatos elszántsága a sokszori megismétlésében? A ha-gyományos orosz nõi viselet � mely több évszázad alatt fejlõdöttki, és így igen mély gyökerekkel bírt � nagyon különbözött akorszakban ismert és meghonosodott nyugat-európaitól. Emö-gött vallási és éghajlati különbségekbõl adódó okokat kell keres-ni. A tradicionális orosz viselet a nõk esetében az ortodox egyházelvárásainak megfelelõ mértékû szemérmességet és egyszerû-séget tükrözõ ruhadarabokat jelentett. A több rétegben egymás-ra rakódó súlyos anyagok teljesen elfedték az alakot, egyedül azarc maradt szabadon. Az egyház szégyenletesnek tartotta, haegy férjezett asszony fedetlen fõvel mutatkozott férfiak jelenlé-
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20 Keenan, Paul: The Function of Fashion: Women and Clothing at theRussian Court (1700�1762). In: Rosslyn, Wendy�Tosi, Alessandra (eds.):Women in Russian Culture and Society, 1700�1825. London, 2007. 127.;Pushkareva: Women in Russian History, 178.
21 Szemjonova: Erkölcsök és szokások Nagy Péter birodalmában, 111�112.
22 Hughes, Lindsey: From Caftans into Corsets: The Sartorial Transfor-mation of Women during the Reign of Peter the Great. In: Barta, Peter I. (ed.):Gender and Sexuality in Russian Civilisation. London, 2001. 19.
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tében. Ezzel szemben a nyugati kelmék a fûzõk és az abroncsosszoknyák segítségével, a finom szövetek testhez simulásávalkiemelték a nõk mell- és derékvonalát. A mély dekoltázzsal sza-badon hagyták a nyakat, a vállakat és a mellkas egy részét, vala-mint a fejet sem fedték be. Nem véletlenül okolta Mihail Mihaj-lovics Scserbatov herceg (1733�1790)23 a nyugat-európai divatotés luxust Oroszország erkölcsi romlásáért.24 Az Orosz Birodalomegyes részein az idõjárás sem kedvezett az új viseletnek. Ennekegyik bizonyítéka például az, hogy 1705�1706-ban a Szibériábanélõk petíciót nyújtottak be, amelyben az ottani klímára hivatkoz-va kérték régi ruháik viselésének újbóli engedélyezését. A kor-mányzat nem nagyon tehetett mást, így jóváhagyta a kérvényt.De nem csak a birodalom távoli részein próbálták elodázni anyugati divat elõretörését. Moszkvában egy a preobrazsenszko-jei hivatalba küldött, 1708-ban kelt névtelen levél szerint a bojá-rok 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 tekinthetjükpraktikusnak, akkor mégis mi indokolta a bevezetését? Szem-jonova szovjet történész a viselet átalakításának nagy jelentõ-séget tulajdonított, amelynek révén az oroszok leküzdhették aNyugattal szembeni fenntartásaikat, elõítéleteiket, ily módonelõkészítve 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 mozogja-nak a szûk fûzõkben és a hatalmas abroncsos szoknyákban.Külön öltöztetõnõt kellett alkalmazniuk, mert egyedül nem tud-ták magukra ölteni az adott napszaknak vagy épp alkalomnakleginkább megfelelõ ruhadarabokat. A nyugati viselet továbbinehézségeket is rejtett magában, hiszen az egyes ruhanemûk
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23 Történetíró, a Szentpétervári Tudományos Akadémia tiszteletbelitagja (1776), az Orosz Akadémia rendes tagja (1783).
24 Szemjonova: Erkölcsök és szokások Nagy Péter birodalmában, 120.
25 Hughes: From Caftans into Corsets, 25�26.
26 Szemjonova: Erkölcsök és szokások Nagy Péter birodalmában, 113.
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elkészítése újfajta ismereteket követelt meg a szabóktól. Kez-detben nem is helyben varratták azokat, hanem külföldrõl ho-zatták, ami igen költséges volt. A helyi mestereknek mintákravolt szükségük, és lelkes vállalkozókra, akik magukra öltötték aszokatlan ruhadarabokat. Minél magasabb körbõl került ki az újszokás �reklámarca�, annál gyorsabban talált követõkre.27 A ru-hák nem annyira a szabásukkal, mint inkább anyagukkal ésdíszítettségükkel tükrözték viselõjük társadalmi helyzetét,gazdagságát. Készítettek ruhát perzsa, török, kínai selyembõl,szaténból, bársonyból, damasztból. Díszítésként ékköveket,gyöngyöket, csipkéket használtak. Bélésként vagy csak rátétkéntkülönféle szõrméket.28 A ruhanemûk ilyen jellegû leírásaival azinventáriumokban vagy a hozományjegyzékekben találkozha-tunk. A század közepérõl Jekatyerina Romanovna Daskovahercegnõ (1743�1810) hozományjegyzéke enged betekintést akor elõkelõ hölgyeinek hatalmas, fényûzõ ruhatárába. Az 1759.február 12-én kelt jegyzékben leltárszerûen sorolták fel a házas-ságba vitt egyes darabokat, gondosan feltüntetve az anyagukat,díszítésüket és értéküket.29 Ha ezt összevetjük Jelena Ivanovná-nak (1476�1513), III. Iván cár leányának 1495-ös hozományjegy-zékével, szembetûnõek a különbségek. A cárleány ruhatárábaugyanis csak tradicionális orosz ruhák tartoztak, melyek Das-kova hercegnõ hozományjegyzékébõl teljesen hiányoztak.30
A korszak divatját I. Péter lánya, Erzsébet (1741�1762) dik-tálta. Jacob von Stählin (1709�1785), a trónörökös � a késõbbiIII. Péter cár � nevelõje jegyezte meg, hogy a cárnõ halálát köve-tõen több mint tizenötezer ruhát és hasonlóan nagyszámú láb-belit találtak a budoárjában. A legtöbbet csupán egyszer öltötte
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27 Pushkareva: Women in Russian History, 179.
28 Hughes: From Caftans into Corsets, 19.
29 Bisha, Robin�Gheith, Jehanne M.�Holden, Christine C.�Wagner,William G. (eds.): Russian Women, 1698�1917: Experience and Expression. AnAnthology of Sources. Bloomington, 2002. 60�63.
30 Martin, Russiell E.: Gifts for the Bride: Dowries, Diplomacy, andMarriage Politics in Muscovy. Journal of Medieval and Early Modern Stu-dies, vol. 38. No. 1. 123�127.
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magára az uralkodónõ. Az udvar komoly összegeket költött akülföldrõl, elsõsorban Párizsból hozatott darabokra. A legelõke-lõbb hölgyek a divat terén vakon követték a cárnõ példáját. Min-den udvari rendezvény alkalmával új ruhát viseltek. Egyespletykák szerint ennek biztosítására az õrök megjelölték a ven-dégek ruháit, hogy legközelebb már ne vehessék fel ugyanazt.31
Ez a példa is jól mutatja a reformok útján átvett szokások tár-sadalmon belüli, felülrõl lefelé irányuló terjedését. Az elit azuralkodói példát követte, míg az alsóbb néprétegek az elit általreprezentált mintát.    

*
A nõk társadalmi integrációja felé mutató folyamat következõállomása a társasági események koedukációja volt. Ezzel I. Péternem csupán lehetõséget biztosított a gyengébbik nem képvi-selõinek arra, hogy a társadalom aktív szereplõivé váljanak, ha-nem egyenesen kötelességükké tette azt. A bál európai hagyo-mányai köré épülõ egész kultúra a 18. század elsõ negyedébenkezdte szárnyát bontogatni a nyugatosító törekvések részeként.Ezt megelõzõen egészen Péter cárságáig nem volt példa hason-ló táncos estélyre.32 Természetesen más jellegû összejövetelekazért voltak ebben az idõszakban is. A bojárok idõrõl idõre meg-nyitották otthonaikat egy szûk kör elõtt, melyhez szigorúan csakazonos társadalmi állású, meghívóval rendelkezõ személyek tar-toztak. Ezeken a rendezvényeken csupán epizódszerep jutott aház asszonyainak. Ott voltak a vendégek fogadásánál, illetve, haférjük úgy kívánta, egy ital erejéig � amit õk szolgáltak fel � csat-lakozhattak a társasághoz. John Perry (1670�1733) angol kapi-tány memoárjában olvashatók a következõ sorok: �Kivételesszokásnak számított az, hogy a ház ura, amennyiben egy olyanvendég érkezett hozzá, akit nagyon meg akart tisztelni, kive-
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31 Anisimov, E. V.: Five Empresses: Court Life in Eighteenth-CenturyRussia. London, 2004. 196.
32 Dukov, E. V.: Obscsesztvennije bali i koncertnaja kultura XVIII veka. In:Uõ: Koncert v isztorii zapadnojevropejszkoj kulturi. Moszkva, 2003. 173.

2.köz.Øs koraujkor.qxd  2015. 01. 14.  10:40  Page 113



zette a lakosztályból a feleségét a hátsó bejáraton; a nõ szolgái-nak kíséretében jelent meg, üdvözölte a vendéget, és egy kupicavodkával 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 avendégek számára. A társasági élet egy újabb lépcsõfokát jelentették azok az al-kalmak, amikor már a hölgyek is jelen lehettek egy-egy koncer-ten vagy éppen fogadáson, de szigorúan elkülönülve a férfiak-tól. Filippo Balatri (1682�1756) olasz énekes34 a memoárjábanbeszámolt arról, hogy amikor Szmolenszkben adott koncertet,a hölgyek nem vegyülhettek a férfi hallgatóság közé, hanem aszomszédos szobába húzódtak, és onnan hallgatták az elõadá-sát. Ugyanakkor Moszkvában már azt tapasztalta, hogy habár azudvarban is élt még a nemek szegregációjának szokása, az közelsem volt olyan szigorú, mint vidéken.35 Johannes Georg Korb(1672�1720) osztrák diplomata 1699-ben részt vett egy a Lefort-palotában36 megrendezett fogadáson, ahol I. Péter húga, Natalja
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33 Filippov Szergej (szerk.): Az újkori orosz történelem forrásai. XVIII.század. Budapest, 2006. 20.
34 1698�1701 között tartózkodott Moszkvában. 16 évesen érkezettPisából, Pjotr Alekszejevics Golicin herceg (1660�1722) és a toscanainagyherceg megállapodása eredményeként. Élete vége felé � miközbenkolostorba vonulását tervezte � megírta visszaemlékezését, amelybenbemutatta az oroszok mindennapi életét és az úgynevezett német ne-gyedet. Di Salvo, Maria: The �Italian� Nemetskaia Sloboda. In: Dixon, Simon(ed.): Personality and Place in Russian Culture. Essays in Memory ofLindsey Hughes. London, 2010. 103�105.
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, anémet negyed területén. Tulajdonosa az a svájci születésû Franz Lefort(1656�1699) volt, aki az orosz flotta tengernagyi rangját viselte 1695-tõl.1696-ban a cár megbízásából õ vezette az úgynevezett európai �nagykövetséget�. Jó kapcsolatot ápolt az uralkodóval, így palotája � 1698�1699 között � gyakran adott otthont a Péter által rendezett ünnepségek-nek, fontos találkozóknak. Brokgauz, F. A.� Jefron, I. A.: Russzkij biografi-cseszkij szlovar. Moszkva, 2007. 518.
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Alekszejevna (1673�1716) is jelen volt.37 A nagyhercegnõ a többielõkelõ hölgy társaságában a rendezvény helyszínével szomszé-dos szobában foglalt helyet, és egy függönyön keresztül lestemeg a férfiak sokaságát.38 Ugyanezen az estélyen ott volt Balatriis. Az énekes emlékei szerint a hölgyeken látszott, hogy kényel-metlenül érzik magukat, és csak azért jelentek meg, mert a cárférjeiknek azt parancsolta. Lehetõségük nem volt az idõ elõttitávozásra, ezt a bejáratokhoz állított õrök megakadályozták.I. Péter minden újonnan érkezõ hölgyet gálánsan üdvözölt, ésaz este folyamán táncra is felkért, ami tovább fokozta kellemet-lenségeiket, hiszen az új táncok ismerete terén komoly hiá-nyosságaik voltak.39 A megjelent vendégek bárkit táncba vihet-tek, hajadon lányokat, férjezett asszonyokat, a nagyhercegnõketvagy akár a cárnét is.40
A források tanúsága szerint a gyengébbik nem képviselõi-nek � már I. Péter uralkodása kezdetétõl kötelezõ jelleggel � aka-ratuk ellenére meg kellett jelenniük az összejöveteleken. A meg-hívás ellenére történõ távolmaradás büntetést vont maga után.Péter nem ismert könyörületet, ha terveinek megvalósításárólvolt szó. Nem vette figyelembe a hölgyek közszerepléstõl valóidegenkedését. A �részegesek zsinata�,41 melyet újra és újramegrendeztek, a formalitások teljes figyelmen kívül hagyásamellett korlátlan szórakozási lehetõséget biztosított az ott meg-jelenõknek. A rendezvényt áthatotta a gúny, amelynek céltáblá-jába mindig � a cár kedve szerint � más került. A zsinatnak voltkülön nõi részlege is. Ennek vezetõje elõször Darja GavrilovnaRzsevszkaja (?�1720) volt, majd halála után Anasztazia Petrovna
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37 Keenan: The Function of Fashion, 130.
38 Hughes: Russia in the Age of Peter the Great, 188.
39 Hughes, Lindsey: Peter the Great�s Two Weddings: Changing Imagesof Women in a Transitional Age. In: Marsh, Rosalind (ed.): Women inRussia and Ukraine. Cambridge, 1996. 34�36.
40 Puskareva, N. L.: Csasztnaja zsizny russzkoj zsenscsini XVIII. veka.Moszkva, 2012. 8.
41 Teljes neve: �Vszesutyejsij, Vszepjanyejsij i SzumaszbrodnyejsijSzobor�
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Golicina hercegnõ (1665�1729).42 A cár a régi szokások eltörlé-sének leghatékonyabb módszerét azok kigúnyolásában látta.A 18. század elején ennek megfelelõen több olyan összejöveteltis tartottak a �részegesek zsinata� mellett, amelynek célja a nemiszegregáció és a tradicionális viselet nevetségessé tétele volt.I. Péter 1702 januárjában saját elsõ esküvõje paródiáját rendeztemeg a Lefort-palotában. A háromnapos eseményen a meghívot-taknak két napig a régi szokásokat kellett követniük. A nõk és aférfiak nem tartózkodhattak ugyanabban a teremben, továbbárégi, tradicionális, immár tiltott ruháikat kellett felölteniük. Majdaz utolsó napon a reformok megvalósulása öltött testet, mikor avendégek közös asztalokhoz ültek, együtt táncoltak modern né-met öltözeteikben. Hasonló lakodalmat tartottak 1704 február-jában és 1710-ben is.43
A rendezvények tényleges koedukációját, francia mintaalapján, az 1718. november 26-án kelt, ásszamblékról szóló cárirendelet rögzítette.44 A szabályozás értelmében az ásszamblékatmagánházaknál rendezték meg, többnyire a téli idõszakban. Azidény során egymást követõ helyszíneket elõre meghatározták.A cél az volt, hogy valamennyi szentpétervári elõkelõ famílialegalább egyszer megnyissa az otthonát a világi vendégseregletelõtt az adott szezon folyamán.45 A résztvevõk köre is bõvült.Immár nemcsak a legelõkelõbbek jelenhettek meg, hanem a te-kintélyes kereskedõk, hivatalnokok és a legkiválóbb mesterem-berek is. A fogadásoknak otthont adó helyszínként � méretükbõladódóan � csak a fõúri rezidenciák feleltek meg. Az estélyekmenetrendje nem volt olyan mértékig kötött rítusú, mint a 17.században. A házigazda nem volt köteles a bejáratnál fogadnia vendégeit. A túlzott udvariasságként is értelmezhetõ szertar-táselemeket teljesen elhagyták. Az ásszamblék délután négy-ötórától este tízig tartottak. Ezen idõintervallumban szabadon jö-hettek-mehettek a meghívottak. Fontos volt, hogy az egyes
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42 Hughes: Russia in the Age of Peter the Great, 253.
43 Hughes: Peter the Great�s Two Weddings, 36. 
44 Hughes: Russia in the Age of Peter the Great, 267. 
45 Puskareva: Csasztnaja zsizny russzkoj zsenscsini, 7.
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programoknak külön teret biztosítsanak. Ehhez a Szentpétervá-ron épített, sok helyiséget magukban foglaló, nyugati típusúpaloták kiválóan megfeleltek. A házigazdának négy termet kel-lett átengednie a vendégei részére. Ezek közül a legnagyobbantáncoltak, tehát itt mulathattak együtt a hölgyek és az urak.A maradék három helyiség közül kettõ jutott a férfiaknak, egy atársalgásra és a dohányzásra, egy másik pedig játékokra. Az elõ-forduló játékok I. Péter ízlését és érdeklõdését tükrözték. Pél-dául nagyon szeretett sakkozni, míg a kártyajátékokat ki nemállhatta, így az elõbbinek hódolhattak, az utóbbit viszont mellõz-niük kellett a megjelenteknek. A szerencsejátékok mûvelése istilos volt. Végül a negyedik szoba a nõk �privát� tere volt, ahol aférfiakhoz hasonlóan különféle játékokat játszottak, például zá-logosdit, kérdezz-feleleket vagy éppen dámát. Tehát a tánctóleltekintve mondhatjuk, hogy még mindig inkább egymás mel-lett, mint együtt mulattak a két nem képviselõi.46
A legelsõ ásszambléra 1718. november 27-én került sorSzentpéterváron, Pjotr Ivanovics Buturlin otthonában.47 Egyesforrások arról számolnak be, hogy I. Péter haláláig összesen hat-vanöt alkalommal gyûlt össze a társaság. Lindsey Hughes brittörténész szerint viszont jóval többször, évadonként tizenhatvagy akár tizennyolc alkalommal.48 Az ilyen jellegû rendezvé-nyek nem voltak hosszú életûek. 1725 után az elõkelõségek nemkívántak együtt mulatni a társadalmi csoportjukon kívül állók-kal. Ennek következtében a 18. század második felétõl a péteriásszamblék fokozatosan átalakultak, és helyüket a nemesi bálokfoglalták el. A péteri bálok mellett az összejöveteleknek egyéb alkalmaitis megragadták. Ilyenek voltak a Nyári kertben megrendezettszabadtéri ásszamblék, ahol a nõk külön gyülekeztek, és a férfi-ak csak késõbb, a tánc idején csatlakoztak hozzájuk.49 A kertekaz európai uralkodók parkjainak mintájára jelentek meg az Orosz
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46 Szemjonova: Erkölcsök és szokások Nagy Péter birodalmában, 185�188.
47 Moszkvában csak 1722-tõl tartottak hasonló fogadásokat.
48 Hughes: Russia in the Age of Peter the Great, 268. 
49 Uo. 194.
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Birodalomban, a jólét és a státusz szimbólumaként. Ahogy arrólmár szó esett, a díszes, értékes kelmékbõl készült ruhadarabokkiválóan tükrözték viselõjük módosságát és társadalmi hovatar-tozását. A kertek remek helyszínt biztosítottak ahhoz, hogy azott megjelenõk láttathassák ezt a gazdagságot. Továbbá fórumotteremtettek az új társasági szabályok szerinti társalgáshoz is.50
A legfontosabb események az udvari fogadások voltak, amelyeksok elvárást támasztottak a nõkkel szemben. Ez volt az a hely,ahol a prominens külföldi vendégek és követek megfigyelhettékaz orosz elit legjavát. A cár a modern Oroszország képét kíván-ta megmutatni. Ehhez viszont szalonképes alattvalókra voltszüksége. 

*
A korábban tárgyalt reformok további változásokat generáltak.A nyugati mintájú társasági összejövetelek megkövetelték pél-dául az udvari etikett vagy a kor legdivatosabb táncainak isme-retét. Ezek elsajátításához az arisztokratacsaládok komoly össze-geket áldozva elsõsorban külföldi oktatókat fogadtak fel. Azudvar tánctanárként a francia Jean-Baptiste Landét (?�1748)alkalmazta, míg a bojárok gyakran az északi háború során fog-ságba esett svéd tiszteket.51 Az elõkelõségek igyekeztek mindentmegtenni azért, hogy a velük szemben támasztott követelmé-nyeknek megfeleljenek, és minél elõbb birtokába kerüljenek atõlük elvárt mûveltségnek és tudásnak. Az újdonságok gyorsadaptációjáról tanúskodik Friedrich Wilhelm Bergholz (1699�1765)52 1722-es naplófeljegyzése, amely szerint a társaságbanmegforduló hölgyek között szép számmal akadtak mûveltek.53
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50 Keenan, Paul: The Summer Gardens in the Social Life of St Petersburg,1725�1761. In: Dixon, Simon (ed.): Personality and Place in RussianCulture. Essays in Memory of Lindsey Hughes. London, 2010. 134�135.
51 Keenan: The Function of Fashion, 130.
52 1721�1727 között tartózkodott az Orosz Birodalom területén. A ké-sõbbi III. Péter cár apjának, Károly Frigyes holstein-gottropi hercegnek akíséretéhez tartozott. 
53 Puskareva: Csasztnaja zsizny russzkoj zsenscsini, 8.
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A péteri reformok számottevõ változást eredményeztek azelit társasági életében. Az új szokások elsajátításával járó nehéz-ségeket, kellemetlenségeket sikerült viszonylag rövid idõn belülleküzdeni, ami elõkészítette a talajt a század második felérekibontakozó, pezsgõ társasági élet számára. A kötetlen társasszórakozások, összejövetelek fórumot teremtettek az aktív esz-mecserére. A családi reprezentáció, a kapcsolatteremtés, azeladósorba kerülõ lányok társaságba való bevezetése is mindnagyobb teret nyert. A reformok az elõkelõ nõk mindennapjaira is jelentõs hatástgyakoroltak. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a gyengéb-bik nem társadalmi integrációja nem szerepelt a kitûzött célokközött. Mégis közvetlen, a 18. században kifejtett hatásuk nyo-mán a nemeshölgyek környezetük immár cselekvõ tagjaivá, szá-mon tartott tényezõjévé válhattak.
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SZ. BÍRÓ ZOLTÁN
Oroszország a 19. század második felében: a politikai rendszer szerkezete és legfontosabb elemei

A 19. század nagy reformjai az orosz társadalom életének szá-mos alrendszerében hoztak jelentõs változást. Mindazonáltalmaradt egy terület, ahol nem egyszerûen a folytonosság, hanema csaknem teljes körû változatlanság volt a jellemzõ. Ez pedig apolitikai rendszer volt, annak ellenére is, hogy az 1864-es zemszt-voreform legalább helyi szinten megteremtette a közösség kor-látozott politizálásának feltételeit. Mindez azonban nem változ-tatott azon a tényen, hogy az Orosz Birodalom � ellentétbenEurópa meghatározó részével � még a 20. század elején is egyed-uralmi monarchia (szamogyerzsavnaja monarhija) maradt. Élén azuralkodó, a cár állt, aki a fõhatalmat kizárólagosan gyakorolta.

Az uralkodói elõjogok
Oroszországban az uralkodói elõjogokat évszázadokon át a szo-kásjog szabályozta. Csak I. Péterrel változott meg a helyzet. Ámakkor is csak azok után, hogy az uralkodó felszámolta a patriar-kátus intézményét, és feloszlatta a bojári dumát, ekképpen von-va magához az osztatlan fõhatalmat. Ebben az új hatalmi hely-zetben már nem volt akadálya annak, hogy az uralkodói jogo-sítványokat írott formában rögzítsék. A cár közremûködésévelösszeállított, 1716-ban érvénybe léptetett Katonai Szabályzat(Usztav voinszkij)1 volt ugyanis az elsõ olyan normaszöveg, amelyírásban fektette le a cári hatalom tartalmát és illetékességénekhatárait. E szerint: �Õ cári felsége önhatalmú uralkodó, aki a

1 Preobrazsenszkij, A. A.�Novickaja, T. Je. (otv. red.): Zakonoda-tyelsztvo Petra I. Moszkva, 1997. 155�231.
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földkerekségen senkinek sem tartozik cselekedeteiért számotadni, miközben államát és földjét � minthogy keresztény ural-kodó � joga és hatalma akaratának és belátásának megfelelõenkormányozni.�2 A négy évvel késõbb kiadott, az orosz ortodoxegyház átalakításának tervét kifejtõ ún. Egyházi Reglamában(Duhovnij Reglament)3 pedig már a következõ volt olvasható: �Azuralkodó hatalma egyeduralmi, amelynek való engedelmességetmaga a Gondviselõ parancsolta meg.�4
A 18. század végéig a cári hatalom természetének megha-tározásában nem történt érdemi változás. Erre egészen I. Páluralkodásáig kellett várni. Az 1797-ben kiadott ezzel kapcsolatosúj normaszöveg már a következõképpen határozta meg azuralkodói hatalom jellegét és tartalmát: �Az ÖsszoroszországiImperátor egyeduralmú és korlátlan monarcha. Az Õ legfõbbhatalmának � nemcsak félelembõl, hanem lelkiismereti okból �való engedelmességet maga a Gondviselõ parancsolta meg.�5

Utóbb ez a megfogalmazás vált az elõször 1832-ben kiadott orosztörvénytár � a hatályos törvényeket egybegyûjtõ Szvod zakonovRosszijszkoj imperii � elsõ kötete elsõ paragrafusává, és maradtérvényben egészen 1906-ig, amikor utoljára módosították a biro-dalom alaptörvényét, az ún. Osznovnije Zakonit. Mindez azt jelentette, hogy egészen a 20. század elejéig acári hatalom teljességét jogi értelemben semmiféle formális nor-ma vagy intézmény nem korlátozta. És ez azok után se változott,hogy 1802-ben áttértek a miniszteriális rendre, és felállították aMiniszterek Bizottságát (Komityet minyisztrov), majd 1810-ben azÁllamtanácsot (Goszudarsztvennij Szovjet). Az elõbbit mint a leg-magasabb kormányzati tisztséget betöltõ státuszférfiak � minisz-terek és fõhatósági vezetõk � egyeztetõ fórumát s ekképpen az
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2 Az idézet a Katonai Szabályzat elsõ mellékletének (Artikul voinsz-kij) 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 Zako-nov (SzZ). I. köt. 1. rész, I. fejezet, 1. cikkely. Szentpétervár, 1892. (Az1906-os módosítás nyomán ez a törvényi hely átkerült a 4. cikkelybe.)
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adminisztratív hatalom legfelsõbb intézményét, míg az utóbbitmint a birodalom törvény-elõkészítõ, de csak tanácskozási jog-körrel rendelkezõ testületét hozták létre. Emellett létezett két,még a 18. század elején felállított fõhatalmi intézmény. Az ad-minisztratív és igazságszolgáltató feladatokat egyaránt ellátóSzenátus (Szenat), valamint az egyházi ügyekben eljáró � admi-nisztratív és törvény-elõkészítõ jogosítványokkal rendelkezõ �Szinódus (Szinod). A legfelsõbb államhatalmi intézmények körétaz uralkodó személyes kancelláriájának (Szobsztvennaja je. i. v.kancelljarija)6 négy, majd átmenetileg öt (1836�1856), illetve hat(1842�1845) ügyosztálya tette teljessé. Ezek az intézményekazonban � túl azon, hogy a kereteik között egyszerre jelentekmeg a különbözõ hatalmi ágak funkciói � semmilyen formábansem korlátozták a cári akaratot. Mindössze arra szolgáltak, hogysegítsék az uralkodót különbözõ hatalmi szerepeiben, illetveközremûködjenek abban, hogy feladatát a lehetõ legjobbminõségben és a lehetõ legkevesebb hibával végezze. Ugyan-akkor egyik intézmény sem írhatta felül a cár szándékait, míg azutóbbi � a fenti testületek ajánlásaival szemben is � szabadondönthetett. A cári hatalom jellegét meghatározó normaszövegben kétolyan egymáshoz közeli jelentésû jelzõ is szerepel, mint amilyenaz �egyeduralmi� (szamogyerzsavnij) és a �korlátlan� (nyeogronyi-csennij). Joggal vetõdik fel a kérdés, hogy vajon mi indokolta az�egyeduralmi� mellett a �korlátlan� jelzõ használatát, ha egyed-uralmon egyébként sem értünk mást, mint az önmagán kívülikorlátokat el nem ismerõ hatalmat. Nyilvánvaló, hogy ez a meg-kettõzött jelzõhasználat csak abban az esetben lehet indokolt segyben tudatos, ha a két jelzõ jelentése, illetve funkciója közöttvalamilyen különbség áll fenn. Vlagyimir Dal híres, máig mér-tékadó értelmezõ szótárában az �egyeduralom� kifejezésnek kétjelentést is tulajdonít. Egyrészt az államirányítás ama formájáttekinti egyeduralminak, amely polnovlasztnij, vagyis a hatalom
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6 Az uralkodó személyes kancelláriája és az ahhoz tartozó intézmé-nyek mûködését lásd: Jeroskin, Ny. P. (red.): Viszsije i centralnije goszu-darsztvennije ucsrezsgyenyija Rosszii. 1801�1917 gg. T. 1. Szentpétervár,1998. 147�178. 
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teljességét birtokolja, nyeogronyicsennij, vagyis korlátlan, és nye-zaviszimij, vagyis független bárminemû állami intézménytõl ésválasztott gyûléstõl. Ám Dal ezen túlmenõen az �egyeduralom�egy másik meghatározását is megadta. Eszerint a �szamogyerzsa-vije � szamaja vlaszty eta�, vagyis �az egyeduralom � az maga ahatalom�.7 Ez a megfogalmazás mindennél pontosabban mutatrá a cári titulus ama történelmi tartalmára, amely a keleti ke-reszténység világértelmezésének tradícióiból fakad. E hagyo-mány ugyanis azon a meggyõzõdésen alapult, hogy az uralkodónem más, mint Pomazannyik Bozsij, vagyis Isteni Felkent, aki ha-talmát a Mindenhatótól nyerte el, és az õ kegyelmébõl uralko-dik. Ám ez a 16. századra visszanyúló tradíció � a hatalom ememisztériuma8 � I. Péter idején, amikor Oroszországban kialakulaz abszolút monarchia, kiegészült az uralom világi értelmezésé-vel, ami fontosnak és elengedhetetlennek találta, hogy külön ishangsúlyozza a hatalom korlátlan jellegét. Vagyis az ekkor fel-bukkanó �korlátlan� jelzõ azt az új társadalmi rendet volt hiva-tott kifejezni, amelyben a cár uralma � isteni felkentségre valóhivatkozás nélkül is � mindenki fölött álló és mindenkire vo-natkozó. 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 egyetlenlehetséges módja. A cári hatalom természetének kettõs meg-határozása ugyanis számos további értelmezési lehetõségetkínált. Ezért aztán e kérdés kapcsán még a 20. század elején iskomoly vita alakult ki a korszak vezetõ jogtudósai között. Egyrészük ugyanis � élükön Nyikolaj Korkunovval9 és Nyikolaj La-
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7 Dal, V. I.: Tolkovij szlovar zsivlikorusszkovo jazika. T. 4. Szentpétervár,1909. 133.
8 Ezzel kapcsolatban lásd: Zaharov, Ny. A.: Szisztyema russzkoj goszu-darsztvennoj vlasztyi. Novocserkaszk, 1912.; Kazenszkij, P. Je.: VlasztyVszerosszijszkovo Imperatora. Odessza, 1913.; Zizikin, M. V.: Carszkajavlaszty i zakon o presztolonaszlegyii v Rosszii. Szófia, 1924. 
9 Korkunov, Ny. M.: Russzkoje goszudarsztvennoje pravo. Vvegyenyije iobscsaja csaszty. T. 1. Moszkva, 1914. 210�214., 244�248. 
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zarevszkijjel10 � azt az álláspontot képviselte, hogy a cári hata-lom jellegét meghatározó két jelzõ nem más, mint egymás szi-nonimái. Ugyanakkor az ezzel ellentétes táborhoz tartozók � ígyAlekszandr Gradovszkij11 és Nyikolaj Palijenko12 � úgy tartották,hogy a két jelzõ egymástól eltérõ tartalmakat hordoz. Eszerint az�egyeduralmi� fordulat az uralkodó szuverenitását � azaz a kül-sõ hatalmaktól való függetlenségét � volt hivatott hangsúlyozni,míg a �korlátlan� jelzõ a monarcha saját politikai közössége fe-lett gyakorolt hatalmának abszolút jellegét fejezte ki. De bármi álljon is e kettõs jelzõhasználat hátterében, azaligha kétséges, hogy nem ez az �örökség� képezte a legfõbbakadályát az orosz abszolút monarchia alkotmányos rendszerrétörténõ átalakításának, hanem a cári hatalom Bizánc közvetítetteisteni eredete. Ezért jegyezhette meg teljes joggal Dmitrij Me-rezskovszkij 1907-ben írt híres esszéjében,13 hogy a pravoszlávcár � szemben bármely más európai uralkodóval � épp isteni fel-kentségébõl következõen nem léphet ki oly könnyedén egyed-uralmi szerepébõl és válhat alkotmányos monarchává, mintahogyan ez már számos helyen megtörtént Nyugat-Európában.Sõt Merezskovszkij szerint még az is kérdéses, hogy ez az �ön-átalakítás� az orosz közegben megtehetõ-e egyáltalán, merthogy�az egyeduralom abban a sajátos vallási értelemben, ahogyan azOroszországban fennáll, Nyugat-Európában soha sem létezett.Ott a monarchia vallási tartalma elõbb a pápa szellemi egyed-uralma, majd a reformáció és végül a forradalom által vált ki-üresedetté és gyengévé. Épp ezért lehetett a nyugat-európaimonarchiákat a népképviselettel korlátozni. Az orosz egyedural-kodó azonban saját hatalmát nem tudja korlátok közé szorítani,
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10 Lazarevszkij, Ny. I.: Lekcii po russzkomu goszudarsztvennomu pravu.Konsztitucionnoje pravo. T. 1. Moszkva. 1913. 197� 202. 
11 Gradovszkij, A. D.: Nacsala russzkovo goszudarsztvennovo prava. Ogoszudarsztvennom usztrojsztve. T. 1. Moszkva, 2006. 143�164.
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.
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mert annak forrása az abszolút szentségben, az isteni felkentség-ben van, amit lehetetlen bárminemû viszonylagos emberi dön-téssel mérsékelni. Az Isten felkentje � �vagy egyeduralkodó,vagy senki�14 � mondta ki a verdiktet Merezskovszkij. Majd gon-dolatmenetének lezárásaként mindehhez még hozzátette: �Azalkotmány Oroszországban kevésbé valószínû, mint a köztársa-ság.�15 Amivel nyilvánvalóan arra utalt, hogy nehéz annál képte-lenebb hatalmi konstrukciót elképzelni, mint az alkotmány általkorlátozott pravoszláv monarchia. Ez az orosz tradíciók köze-gében nem lenne más, mint fából vaskarika. A teljes jogú és szuverén fõhatalom elve I. Péter uralko-dásától a 20. század elejéig ugyan formálisan változatlanmaradt, ugyanakkor az államirányítás legmagasabb szintjénekjellege és lényege II. Miklós idején már vajmi kevéssé emlé-keztetett a két évszázaddal korábbi állapotokra. Míg a péteriegyeduralmat joggal tarthatjuk despotikusnak, vagyis bizonyoshatárok között önkényesnek, addig a hatalomgyakorlás 20. szá-zad elején alkalmazott formáját már távolról sem. Ez alatt a kétévszázad alatt ugyanis igen jelentõs változások mentek végbe.Az uralkodó ugyan továbbra is megõrizte a döntéshozatal sza-badságának �isten adta jogát�, ám ezek a döntések � már ameny-nyiben bárminemû társadalmi jelentõséggel bírtak � csakis azokután születhettek meg, hogy azok tartalmát a cár magas hivataltbetöltõ környezetével különbözõ rendû és rangú fórumokonmegvitatta. Nemegyszer ezeket a döntéseket évekig tartó elõ-készületek és tanácskozások elõzték meg. A legfontosabb ügyek-ben pedig csak azt követõen határoztak, hogy azok tartalmátmegvitatták az Államtanács megfelelõ bizottságában, majd a ta-nács teljes ülésén. Az uralkodói hatalom fokozatos korlátozásában fontos sze-repet játszott az a változás is, amelyet az egységes rendszerbefoglaló jogalkotásra történõ áttérés hozott. Ez a folyamat még a19. század elsõ felében, I. Miklós uralkodása idején elkezdõdött.Ennek részeként 1830-ban 45 kötetben kiadták Az Orosz Biro-
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14 Uo. 191�192.
15 Uo. 192.
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dalom Törvényeinek Teljes Gyûjteményét (Polnoje szobranyije zakonovRosszijszkoj imperii),16 majd két évvel késõbb 15 kötetben a hatá-lyos törvények tárát (Szvod zakonov Rosszijszkoj imperii).17 Azutóbbi 1917-ig kétszer jelent meg teljes terjedelmében, miközben
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16 Az Orosz Birodalom Törvényeinek Teljes Gyûjteménye (Polnoje szob-ranyije zakonov Rosszijszkoj imperii, rövidítve: PSzZ) az elsõ világháborúighárom �folyamban� jelent meg. Az Elsõ Folyam (Pervoje szobranyije) az1649�1825 közti idõszakban született joganyagot adta közre 45 kötetbenés 4 segédkönyvben. A Második Folyam (Vtoroje szobranyije) az 1825�1881 közt életbe lépett törvényeket és rendeleteket tartalmazta. Ez a so-rozat 55 kötetben és 5 segédkönyvben jelent meg. Az utolsó, hivatalosanszámozás nélkül megjelentetett Folyam (Szobranyije) az 1881�1913 idejénelfogadott joganyagot adta ki 33 kötetben. Ehhez a sorozathoz nem tar-tozott segédkönyv. Így a teljes gyûjtemény 133 kötetbõl és 9 � névmuta-tókat, idõrendi táblázatot, térképeket és egyéb tájékozódást szolgálóanyagokat tartalmazó � segédkönyvbõl állt. A második, illetve a harma-dik Folyam kötetei � ellentétben az Elsõ Folyammal, ahol egy-egy kötettöbb év joganyagát is átfogta � szigorúan csak egy-egy adott év jogi ter-mését adta közre. 
17 Az Orosz Birodalom Hatályos Törvényeinek Tárát (Szvod zakonovRosszijszkoj imperii, rövidítve: SzZ) elõször 1832-ben adták ki tizenöt te-matikusan szerkesztett kötetben. I. Miklós 1833. január 31-i Kiáltványá-ban a törvénytárat 1835. január 1-jével egyedül hatályos jogforrássányilvánította. Ettõl kezdve minden új törvényt és rendelkezést a tör-vénytár tematikus rendjének megfelelõen, arra hivatkozva és ahhozilleszkedve adtak közre. A törvénytár teljes anyagát elõbb 1842-ben,majd 1857-ben újra kiadták. A késõbbiekben már egyetlen újabb kiadássem volt teljes. Az 1864-es bírósági reformot követõen a Szvod zakonovkiegészült egy további, XVI. kötettel, amelyben a bíróságok mûködésérevonatkozó szabályokat gyûjtötték egybe. A törvénytár I. kötete a biro-dalom legfelsõbb és központi államhatalmi intézményeinek mûködésé-vel kapcsolatos rendelkezéseket adta közre. A II. kötet a helyi hatalomintézményeinek, illetve a birodalom egyedi szabályozás alá tartozó belsõperifériájának (lengyel területek, Kaukázus, Transzkaukázus, OroszTurkesztán, Szibéria) mûködésére vonatkozó normaanyagot, továbbá azegyes sajátos státuszú csoportok [az ún. idegenek (inorodci) és a kozá-kok] életfeltételeirõl rendelkezõ szabályokat tartalmazta. Az ezt követõkötetek a polgári állami szolgálatról (III. kötet), a hadkötelezettségrõl (IV.kötet), az adókról és illetékekrõl (V. kötet), a vámszabályokról (VI. kötet),
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az egyes tematikusan szerkesztett kötetekhez folyamatosancsatolták az új, illetve módosított normaszövegeket tartalmazókiegészítéseket. A hatályos törvénytár az alattvalók jogait és kö-telezettségeit szabályozó joganyagon túl részletes eligazítástadott a rendi (szoszlovnij) alá- és fölérendeltségi viszonyokról, azállamigazgatás különbözõ szintjeirõl, szerkezetérõl és az azt al-kotó intézmények illetékességi körérõl. Ezek a normák min-denkire kötelezõk voltak. Az új szabályok pedig csak azok utánléphettek érvénybe, hogy a régiekrõl kimondták azok hatály-vesztését. Az államberendezkedés általános elveit a törvénytár I. kö-tete tartalmazta. Itt határozták meg az uralkodói hatalom min-denkori gyakorlójának elõjogait, valamint a birodalom legfon-tosabb intézményeire � az Államtanácsra, a Szenátusra és a Mi-niszterek Bizottságára � vonatkozó szabályokat. Ugyancsak
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valamint a pénzverésrõl, bányaügyekrõl és erdõgazdaságról (VII. kötet),továbbá az egyes minisztériumok és fõhatóságok pénzügyi gazdálko-dásáról (VIII. kötet) rendelkezõ joganyagot foglalták egybe. A IX. kötettartalmazta a birodalom rendi szerkezetével, az egyes rendek jogaival éskötelezettségeivel foglalkozó szabályokat. A X. kötet lényegében a pol-gári törvénykönyvet foglalta magában, a XI. pedig az egyházakkal kap-csolatos rendelkezéseket. De ugyancsak ebben a kötetben kapott helyetaz oktatásra vonatkozó joganyag, miként a hitelezéssel, a kereskedelem-mel, a hajózással és hajóépítéssel foglalkozó rendelkezések is. Itt gyûj-tötték egybe az iparral kapcsolatos jogszabályokat is, valamint a konzulirendszer mûködését lefektetõ joganyagot. A XII. kötetbe kerültek a köz-út- és vasúthálózat mûködésére, valamint a postaforgalomra vonatkozószabályok, valamint az építkezésekkel, biztosítással és a mezõgazdaság-gal összefüggõ törvények és rendeletek. A XIII. kötetben a népélelmezésés a tisztiorvosi szolgálat szabályai, valamint a törvényszéki orvosoktevékenységét meghatározó rendelkezések szerepeltek. A XIV. és XV.kötetben az útlevelekkel, a börtönökkel, az elítéltekkel, illetve a szám-ûzöttekkel kapcsolatos szabályok voltak olvashatók. Az utolsó kötetpedig a bíróságok mûködésére vonatkozó joganyagot adta közre. Lásd:Matvejevszkij, A. P.: Obzor szogyerzsanyija, izdanyija i prodalzsenyij Szvodazakonov Rosszijszkoj imperii. T. I�XV. Szentpétervár, 1887.; Palibin, M. Ny.:Szisztyematyicseszkij i alfavitnij ukazatyel k Szvodu zakonov Rosszijszkojimperii. Szentpétervár, 1884.
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ebben a kötetben szerepeltek az uralkodócsaláddal, így a dinasz-tikus hatalomátörökítéssel összefüggõ elõírások. Az utóbbi rész-letesen, a legkülönbözõbb helyzetekre is felkészülve szabályoz-ta az utódlás rendjét, ám arra vonatkozóan semmiféle eligazítástnem nyújtott, hogy miként lehet a trónról lemondani. Ennekpedig az volt az oka, hogy a világi hatalommal szorosan össze-fonódott, azzal �szimfóniában élõ� egyház nézõpontjából azIsteni Felkent trónról való lemondása feloldhatatlan ellentétbenállt az uralkodó trónra lépését megelõzõ megkoronázásának ésfelkenésének szakrális aktusával. A hatalomról való lemondást avilági jog sem ismerte el. Ennek szabadságával ugyanis csak atrónörökös rendelkezett, amennyiben ezt még trónra lépéseelõtt tette meg, és döntésével az öröklés rendjét semmilyen for-mában sem nehezítette meg.18
Oroszországban a törvényjavaslatok csak azok után léphet-tek érvénybe, hogy az uralkodó aláírta azokat. Ez azonban a 19.század második felétõl ritkán történt meg anélkül, hogy aztmegelõzõen az új normaszövegek tartalmát ne vitatták volnameg az Államtanács, a Miniszterek Bizottsága vagy az uralkodóáltal összehívott ún. különleges tanácskozások (oszobije szoves-csanyija) ülésein. I. Miklóstól kezdve az orosz uralkodók � nohaelvben továbbra is a törvények felett álltak � kénytelenek voltakaz új rendelkezéseket a már meglévõ jogi környezethez és azállamigazgatás kialakult gyakorlatához igazítani. Többek közöttezért is volt szükség az új szabályok elfogadása elõtt a gyakranhosszadalmas, különbözõ szintû államigazgatási egyeztetésekre.Lényegében a 19. század elsõ harmadára alakult ki a birodalomegyeduralmi irányításának Nyikolaj Karamzin szerint �liberálisabszolutizmusként� leírható hierarchikus rendje. Mindez a gya-korlatban azt jelentette, hogy a cár � még ha õ maradt is a törvé-nyek végsõ jóváhagyója, s ekképpen forrása � immár nem tehet-te meg, hogy pillanatnyi érzelmeire, indulataira vagy elfogultsá-gaira hagyatkozva hozzon törvényt, miként ez nemegyszertörtént I. Péter, de még I. Pál uralkodása idején is. Azok után,
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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 érvényestörvények tárát, a mindenkori uralkodónak is e rögzített társa-dalmi szabályrendszer figyelembevételével kellett jogalkotókéntfellépnie. Az uralkodói magánérzelmek és elfogultságok érvé-nyesülése egyre szûkebb mezsgyére szorult vissza, és jószerévelmár csak olyan területeken mutatkozhatott meg, mint a cári di-nasztiához tartozók házasságkötésének engedélyezése, a kitün-tetések és anyagi támogatások odaítélése, a bírósági és admi-nisztratív büntetések mértékének megváltoztatása vagy a kü-lönbözõ 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 többterületen nyert szilárd jogi alapokat. II. Katalin már 1766-bankinyilvánította, hogy �az Orosz Birodalom igazgatása az egyed-uralkodói hatalomtól származó pozitív törvények, intézményekés szabályzatok szilárd alapzatán történik�.19 Ezzel a jogi aktus-sal indult el annak a politikai gyakorlatnak a meghonosodása,amely kezdett mindinkább tekintettel lenni az írott normák te-remtette folytonosságra. A 19. század végére az orosz uralkodódöntéseinek nemcsak az államigazgatás kialakult hagyományai,a közvélemény ítélete, de már a dinasztikus elõjogokat lefektetõírott normák és a polgári jog szabályai is korlátokat szabtak. Erreaz idõre már mély gyökeret vert a törvényelfogadás meghatáro-zott eljárásrendje is, vagyis csak bizonyos szabályokat betartvalehetett régi normákat érvényteleníteni és újakat hatályba lép-tetni. Mindezek nyomán az uralkodónak már nem állt módjá-ban senkit életétõl, méltóságától, javaitól vagy rendi elõjogaitólönhatalmúan megfosztani, ahogy ahhoz sem volt joga, hogy ön-kényesen új adókat vessen ki. Mindennek megvolt a maga szi-gorúan szabályozott eljárásrendje. Mindazonáltal Oroszországmég a 20. század elején is felettébb távol állt attól, hogy mûkö-dését jogállaminak lehessen tekinteni. Miközben a közhatalmategyre inkább a nyilvános és írott jogszabályok tartalmának meg-felelõen és a jogszabályokban meghatározott eljárások kereté-ben arra felhatalmazott szervezetek és személyek gyakorolták,
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19 O zakonah. In: SzZ. 1. köt. 1. rész, 84. cikkely
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aközben Oroszországban még csak nyomokban volt fellelhetõ anyugati jogfejlõdésben a joguralommal, illetve a jogállamisággaloly szorosan összekapcsolódó elvárások érvényesülése, mintamilyen a jogalkotás, a jogalkalmazás és az igazságszolgáltatásegymástól való elválasztása, autonómiájuk garantálása. Mikéntis lehetett volna Oroszországot jogállamnak tekinteni, amikor alakosság többségét alkotó parasztság ügyeinek � jogvitáinak �nagy részében még a 20. század elején sem független bíróságokhoztak ítéletet, hanem azok �elrendezése� többnyire adminiszt-ratív eljárásban, a szokásjog szabályai szerint folyt. 

A legfelsõbb és a központi államhatalmi intézmények
A jog uralmának érvényesülése számos egyéb vonatkozásban iskorlátozott maradt. Mindez egyenes következménye volt annak,hogy miközben a 19. század derekának átfogó reformpolitikája atársadalom életének számos fontos területére terjedt ki, aközbena politikai rendszer meghatározó elemeit lényegében változat-lanul hagyta. A reformok nemcsak a társadalom rendies szer-kezetét nem érintették, de megoldatlanul hagyták a társadalompolitikai képviseletének ügyét éppúgy, ahogy a legfelsõbb és aközponti államhatalom intézményeinek átalakítását is. A birodalom legfelsõbb törvényhozó szerve továbbra is az1810-ben felállított tanácskozási jogkörû Államtanács (Goszu-darsztvennij Szovjet)20 volt. A testületet I. Sándor azzal a céllalhozta létre, hogy annak tagjai elõzetesen véleményezzék a beve-zetésre váró törvények tartalmát, tegyenek javaslatot a már ko-rábban életbe léptetett jogi normák módosítására, kiegészítésére,végrehajtásukat segítõ értelmezésére vagy esetleges érvényte-lenítésükre. Ugyanakkor a testület törvénykezdeményezõi jog-
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20 Az Államtanács megalapításának körülményeirõl, illetve mûkö-désérõl lásd: Danyevszkij, P. Ny.: Isztorija obrazovanyija Goszudarsztven-novo szovjeta v Rosszii. Szentpétervár, 1859.; Jeroskin: Viszsije i centralnijegoszudarsztvennije ucsrezsgyenyija, T. 1. 17�62.
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körrel nem rendelkezett. Ez kizárólag az uralkodó jogosítványavolt, aki azt az egyes minisztériumok és fõhatóságok által kidol-gozott törvényjavaslatok révén gyakorolta. Az uralkodó azon-ban nemcsak a normaalkotás folyamatában vette igénybe atestület munkáját, de rendkívüli helyzetekben is kikérte a taná-csát. Az intézmény további feladatai közé tartozott, hogy éventevéleményezze az állami költségvetés tervezetét, illetve hogymeghallgassa az Állami Ellenõrzési Hatóság (GoszudarsztvennijKontrol) 21 jelentését annak teljesültérõl. Az Államtanács tagja � annak 1906-os átalakítása elõtt � csakolyan 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 tény-leges gyakorlat ezzel épp ellentétes volt. A kinevezettek túlnyo-mó többsége ugyanis a társadalom privilegizált rendjéhez, a ne-mességhez (dvorjansztvo) � annak is a leginkább tehetõs és a leg-magasabb hivatali ranggal felruházott csoportjához � tartozott.A tanács kezdetben kizárólag olyan emberekbõl állt, akik a péteriRangtáblázat (Tabel o rangah)22 valamilyen szintjéhez tartozó hi-vatali csin, azaz rang birtokosai voltak. Ráadásul legalább kéthar-maduk vagy a katonai, vagy a polgári, vagy az udvari ranglistalegfelsõbb négy osztályához tartozott. Csak az Államtanács 1906-os átalakítása után találni példát arra, hogy a testület tagjai kö-zött fölbukkannak rangnélküliek is, vagyis olyanok, akik tanács-beli kinevezésük elõtt semmiféle hivatali vagy katonai tapaszta-lattal, illetve karrierrel nem rendelkeztek. Az Államtanács elnökét és alelnökét az uralkodó éventenevezte ki, gyakran évrõl évre ugyanazt a személyt. 1812 és 1865között az a hagyomány alakult ki, hogy az Államtanács elnökeegyben ellátta a Miniszterek Bizottságának irányítását is. De
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21 Az Állami Ellenõrzési Hatóság mûködésérõl és illetékességérõllásd: Raszkin, D. I. (red.): Minyisztyerszkaja szisztyema v Rosszijszkojimperii. Moszkva, 2007. 718�772. 
22 Tabel o rangah. In: Preobrazsenszkij � Novickaja (otv. red.): Zako-nodatyelsztvo Petra I., 393� 401. 
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nem csak ebben a tekintetben volt személyi átfedés a két testületközött. Az Államtanácsnak ugyanis � tisztségükbõl következõen� a miniszterek automatikusan tagjai voltak. A tanács kezdetbenviszonylag szûk körû testületként mûködött. Mindössze har-mincöt tagú volt. A grémium azonban folyamatosan bõvült.1890-re létszáma már elérte a hatvan, míg a 20. század elejére akilencven fõt. Miután az Államtanácsot 1906-ban átalakították,nemcsak a testületbe való bekerülés rendje változott meg, de atagok száma is megduplázódott. Az új szabályoknak megfelelõ-en a tanács tagjainak immár csak a felét nevezhette ki az uralko-dó, míg a másik felét � a különbözõ társadalmi csoportokatmegilletõ kvóták erejéig � már választással határozták meg. Az Orosz Birodalomban a legfelsõbb adminisztratív hatal-mat az 1802-ben alapított Miniszterek Bizottsága (Komityet mi-nyisztrov)23 gyakorolta. Eredetileg azzal a céllal állították fel,hogy megoldást találjanak azokra a helyzetekre, amikor valami-lyen államigazgatási ügyben több minisztérium, illetve fõható-ság együttmûködésére, illetve irányítóik egyeztetett döntésérevolt szükség. Noha ez maradt a bizottság alapfeladata egészen1906-os megszûnéséig, ám ezen elvárásnak maradéktalanul so-ha nem tudott megfelelni. A testület nem vált egységes kor-mánnyá, az államigazgatás konszolidált csúcsintézményévé. Eb-ben � többek között � az a gyakorlat is akadályozta, amely le-hetõvé tette, hogy a kabinet tagjai külön-külön is az uralkodó-hoz fordulhassanak, vagyis javaslataikkal közvetlenül megke-reshessék a hatalom legfõbb birtokosát. Mindez azzal járt, hogya Miniszterek Bizottsága alapfeladatát � a minisztériumok és fõ-hatóságok közötti egyeztetést és koordinációt � csak alkalmilagtudta teljesíteni. Tevékenységének ez a fajta esetlegessége jelen-tõsen korlátozta politikai súlyát és befolyását. 
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23 A Miniszterek Bizottságára vonatkozóan lásd: Jeroskin: Viszsije icentralnije goszudarsztvennije ucsrezsgyenyija, T. 1. 62�66.; Manyifeszt obucsrezsgyenyii minyisztyersztv (ot 8 szentyabrja 1802 g.) In: Raszkin, D. I.(red.): Minyisztyerszkaja szisztyema v Rosszijszkoj imperii. Moszkva,2007. 14�17.
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A Miniszterek Bizottságának nemcsak az egyes minisztériu-mok irányítói voltak a tagjai, de számos további fõhatóság veze-tõje is. A 20. század elejére ez összességében tizenöt minisztériu-mot és velük �egyenértékû� fõhatóságot jelentett. A miniszté-riumok közül a legkiterjedtebb feladatkörrel a belügymi-nisztérium és a pénzügyminisztérium rendelkezett. Az elõbbi �többek között � olyan feladatokat látott el, mint a birodalom bel-sõ rendjének fenntartása, a cenzúrapolitika irányítása, az országhelyzetére vonatkozó statisztikai adatok begyûjtése, rendszere-zése és kezelése, a postaforgalom és a távírószolgálat biztosítása,a rendi intézmények és a helyi önigazgatás tevékenységénekfelügyelete, továbbá a közegészségügyi és állatorvosi szolgálatmûködtetése, valamint a népélelmezés és az árvaellátás biztosí-tása. A belügyminisztérium ellenõrizte a birodalom nem pra-voszláv felekezeteinek tevékenységét is.24 A pénzügyminiszté-rium pedig a fiskális ügyek vitelén túl feladatának tudhatta akereskedelem és az ipar felügyeletét, az adó- és vámpolitikaalakítását, az állami alkoholmonopólium érvényesítését, a hitel-politika ellenõrzését, a kereskedelmi tengerhajózás irányítását,valamint a vasúti díjszabás meghatározását. A minisztereket, illetve a kabinettagok közé tartozó fõha-tósági vezetõket kizárólag az uralkodó nevezhette ki. Bár erede-tileg a Miniszterek Bizottsága a végrehajtó hatalom legfõbbszerveként jött létre, ám illetékessége a 19. század során rendretúlterjeszkedett ezen. Mindez azt jelentette, hogy nemcsak szû-ken vett adminisztratív, azaz végrehajtó szerepeket töltött be, degyakran törvény-elõkészítõ, törvényvéleményezõ funkciót isellátott, sõt bizonyos esetekben még igazságszolgáltatói szere-pekben is fellépett. Mindez jól mutatja, hogy a legfelsõbb hatal-mi intézmények milyen lassan szabadultak meg korábbi �szink-retikus� jellegüktõl. 1857-ben a Miniszterek Bizottsága mellé az uralkodó felállí-tott még egy államigazgatási �csúcsszervet�, a Miniszterek Ta-
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24 A belügyminisztérium felállításának, történetének és illetékessé-gének részletes bemutatását lásd: Raszkin: Minyisztyerszkaja szisztyema,131�143.
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nácsát (Szovjet minyisztrov).25 Ám ez az intézmény éppúgy nemvált a kormányzati politika központjává � a minisztereket egysé-ges kormánnyá szervezõ testületté �, ahogyan a korábban alapí-tott és vele párhuzamosan továbbra is mûködõ MiniszterekBizottsága sem. A Miniszterek Tanácsa � szemben �idõsebb� társ-intézményével � az uralkodó elnökletével és személyes jelen-létében végezte munkáját. Eredetileg azért hozták létre, hogy avégrehajtó hatalom legfelsõbb szerveként biztosítsa az �állam-irányítás egységét�, azaz koordinálja a központi államhatalmiintézmények tevékenységét, legfõképpen a reformok elõkészí-tését. Az új intézmény iránti igény ugyanis elsõsorban a társa-dalom számos alrendszerét érintõ reformpolitika elõkészüle-teivel, illetve az ezzel járó megnövekedett és egyben új típusúfeladatokkal függött össze. Mindez abból is látható, hogy atanács mûködésének legaktívabb periódusa épp a reformok elõ-készítõ szakaszára, az 1857 és 1861 közötti idõszakra esett.26
Ezekben az években a testület többnyire két-három hetente ülé-sezett. A Miniszterek Tanácsa kezdetben olyan, a nyilvánosság elõlelrejtett testületként mûködött, amely lehetõséget adott azuralkodónak arra, hogy minisztereivel, illetve a tanácskozásrameghívott bizalmasaival idõrõl idõre áttekintse és megvitassa alegfontosabbnak ítélt politikai kérdéseket. Mindez egyben azt isjelentette, hogy a tanácskozási jogkörû testület elé csak az ural-kodó kezdeményezte ügyek kerülhettek. Miután a tanács csakés kizárólag a cár jelenlétében és elnöklete mellett ülésezett, ajelen lévõk kiválasztása is sokkal szigorúbb szabályok szerinttörtént, mint a társintézmény, az uralkodó jelenléte nélkül is mû-ködõ Miniszterek Bizottsága esetében. Míg az utóbbinál általá-
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25 A Miniszterek Tanácsa 1857-ben úgy kezdte el tényleges mûködé-sét, hogy annak hivatalos � a kor jogi elvárásainak megfelelõ � megala-pítására nem került sor. Ez majd csak évekkel késõbb, 1861-ben történtmeg. A Miniszterek Tanácsára vonatkozóan lásd: Jeroskin: Viszsije i cen-tralnije goszudarsztvennije ucsrezsgyenyija, T. 1. 80�82.
26 Csernuha, V. G.: Szovjet minyisztrov v 1857�1861 gg. In: VID. T. 5.Leningrád, 1973. 120�137.
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nosan elfogadott gyakorlat volt, hogy a részvételében akadályo-zott minisztert automatikusan annak helyettese pótolta, addig aMiniszterek Tanácsának ülésén erre csak az uralkodó külön en-gedélyével kerülhetett sor. Vagyis ez a grémium olyan viszony-lag szûk körû testületként mûködött, ahol a cár bizalmas kö-rülmények között a legérzékenyebb problémákról és stratégiaitervekrõl fejthette ki álláspontját, és cserélhetett eszmét a tanácstagjaival. A jobbágyfelszabadítás kihirdetése után az uralkodó kör-nyezete megpróbálta II. Sándort meggyõzni arról, hogy a követ-kezõ reformlépések megtétele elõtt érdemes lenne a MiniszterekTanácsát egy a nyugat-európai értelemben vett egységes kor-mánnyá alakítani, élén a széles jogkörrel rendelkezõ miniszter-elnökkel. A cár azonban hallani sem akart errõl. Egyetlen dolog-ba egyezett csak bele. Abba, hogy 1861 végén hivatalosan ismegtörténjen a Miniszterek Tanácsának felállítása.27
A tanács, amely kétségtelenül a reformok elõkészítõ korsza-kának jellegzetes intézménye volt, miután a legfontosabb re-formintézkedésekre sor került, a 60-as évek derekától egyre rit-kábban ülésezett. Olyannyira, hogy a 70-es években már csaklegfeljebb évi egy-két alkalommal került sor az összehívására.A testület munkáját II. Sándor halála után az õt trónján követõfia, III. Sándor már csak kétszer vette igénybe, elõbb 1881 már-ciusában, majd a következõ év decemberében. Ezt követõenegészen 1905 februárjáig nem került sor újabb minisztertanácsiülésre. Akkor azonban a Miniszterek Tanácsa ismét fontos sze-repet kapott. Ennek részeként ülésein tárgyalták meg � többekközött � azt a Buliginnek címzett uralkodói leiratot, amelyben acár utasította belügyminiszterét egy választott országos törvény-hozó testület � a majdani Duma � felállításának elõkészítésére. A legfelsõbb államhatalom intézményei között sajátos helyetfoglalt el az uralkodó személyes kancelláriája. A 19. századbanfontos szerepet játszó iroda intézményi elõdei már I. Péter (Ka-binyet) és II. Katalin (Szobsztvennaja kancelljarija) idején is mû-
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27 Ananyics, B. V.� Ganyelin, R. S.� Panyejah, V. M. (red.): Vlaszty ireformi. Szentpétervár, 1996. 301.
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ködtek, de a kancellária igazán jelentõs államigazgatási sze-rephez csak I. Sándor, majd kiváltképp I. Miklós uralkodásánakéveiben jutott. Mûködésének jellege kezdetben szorosan össze-függött a Napóleon elleni háború politikai és igazgatási szükség-leteivel. Ezek az új típusú háborús szükségletek emelték azaddig fõként az uralkodó személyes ügyeivel foglalkozó irodátállamhatalmi rangra. Az éveken át tartó háború körülményei kö-zött ugyanis fokozott jelentõséget nyert az uralkodó és a harcolóalakulatok közötti kapcsolattartás, a folyamatos levélváltás. Ezt,miként a hadifoglyok elhelyezésével, az orosz csapatok utánpót-lásával, személyi állományának feltöltésével és elszállásolásávalkapcsolatos ügyeket ugyancsak az uralkodó kancelláriája in-tézte. De feladatkörébe tartozott a háborús veszteségek össze-írása, az ezzel kapcsolatos kárpótlás felügyelete is. Ezek a szemé-lyes ügyeken messze túlnövõ feladatok alakították át fokoza-tosan az irodát központi államhatalmi intézménnyé. A hivata-losan a Császár Õfelsége Személyes Kancelláriájának (Szobszt-vennaja je. i. v. kancelljarija) nevezett irodát I. Sándor 1812-benhozta létre. Az intézmény feladatait lefektetõ 1818-ban kiadottcári rendelkezés (Obrazovanyije Szobsztvennoj je. i. v. kancelljarii)28
a civil és katonai hatóságok jelentéseinek befogadását és feldol-gozását, az uralkodó által bekért adatok és tájékoztató feljegy-zések összeállítását, az uralkodó által kiadni tervezett jogszabá-lyok és egyéb rendelkezések elõkészítését és megszövegezését,valamint az Államtanácshoz és a Miniszterek Bizottságához in-tézett uralkodói utasítások megfogalmazását jelölte meg. A kancellária igazi �aranykorát� azonban mégsem I. Sándor,hanem utóda, I. Miklós idején élte. Az új uralkodó trónra lépésétkövetõen jelentõs szerkezeti változásokat hajtott végre. E válto-zások részeként az addig az uralkodó személyes kancelláriá-jaként mûködõ iroda a kancellária I. ügyosztálya nevet kapta,megörökölve egyben annak korábbi feladatait. Ezeken túl azon-ban újakat is nyert. Az immár I. ügyosztályként számon tartott
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28 A kancellária alapításáról rendelkezõ okirat (ObrazovanyijeSzobsztvennoj je. i. v. kancelljarii) érdekes módon nem került be az OroszBirodalom Törvényeinek Teljes Gyûjteményébe.
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részleg gondoskodott az uralkodó és a legfelsõbb, valamint azországos hatáskörû intézmények közötti kapcsolattartásról,továbbá a kormányzók és helytartók munkájának felügyeletérõl.Vagyis ide futottak be a minisztériumi és kormányzósági beszá-molók, fõhatósági jelentések, és innen küldték ki az uralkodóutasításait és rendeleteit. Egy idõ után ez az ügyosztály azt afeladatot is megkapta, hogy ellenõrizze a birodalom bürokra-tikus apparátusának mûködését, a csinovnyikok fegyelmét. Ezazt jelentette, hogy az I. ügyosztály nemcsak államigazgatási, deegyben felügyeleti jogkört is gyakorolt. 1826 elején � párhuza-mosan azzal, hogy létrejött a korábbi személyes kancelláriábólaz I. ügyosztály � I. Miklós felállította a kancellária II. ügyosztá-lyát is. Ez a részleg az eddigi teljes orosz joganyag összegyûj-tésének és rendezésének feladatát kapta meg. 1830-ra el is ké-szültek e munkával. Ez lesz a már korábban is említett, Az OroszBirodalom Törvényeinek Teljes Gyûjteménye (Polnoje szobranyijezakonov Rosszijszkoj imperii). De ez az ügyosztály állította összekét évvel késõbb az érvényes törvénytárat (Szvod zakonovRosszijszkoj imperii) is. A kancellária két ügyosztályának felállí-tása után, 1826 júliusában I. Miklós még egy ügyosztályt hozottlétre. A kancellária III. ügyosztálya29 pedig nem volt más, mint abirodalom politikai titkos rendõrsége, élén Alekszandr Benken-dorff-fal. A részleg kiemelt szerepét az is mutatta, hogy I. Miklós
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29 A III. ügyosztály öt részlegbõl (ekszpegyicija) állt. Az elsõ a politikaiügyekkel foglalkozott. Nyomon követte a közhangulat alakulását, meg-figyelte a forradalmi szervezeteket, a gyanúsnak tartott írókat, gondo-lkodókat és közéleti szereplõket. A második részleg a különbözõ szek-tákat, az óhitûeket, illetve a hivatali és a köztörvényes bûncselekményekelkövetõit tartotta szemmel. A harmadik részleg a birodalomban élõ,illetve az oda beutazó külföldieket figyelte meg, lényegében a kor kém-elhárításának feladatát látva el ezzel. A negyedik részleg fõképp a job-bágylázadásokkal, illetve a jobbágyok elleni kirívó földbirtokosi túlka-pásokkal 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 beszá-molóit lásd: Szidorova, M. V.� Scserbakova, Je. I. (szoszt.): Rosszija podnadzorom. Otcsoti III otgyelenyija (1827�1869). Moszkva, 2006.
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idején � míg a miniszterek hetente voltak kötelesek jelentésttenni az uralkodónak � Benkendorffnak naponta kellett beszá-molnia az ország belbiztonsági helyzetérõl. Az ügyosztály súlyáttovább növelte, hogy az uralkodó 1827 tavaszán a csendõrségirányítását is a kancellária III. ügyosztályának vezetõjére bízta.Ezzel azonban még nem zárult le az átalakítási folyamat. 1828õszén az uralkodó újabb ügyosztályt állított fel. Ez a IV. ügyosz-tály I. Pál özvegyének korábban már mûködõ irodáját szervezteújjá. A 80-as évek elejéig mûködõ részleg Marija Fjodorovnacárné jótékonysági és leányképzéssel foglalkozó tevékenységétkoordinálta. Az említett négy ügyosztályon túl 1836 áprilisábankialakítottak egy újabb, V. ügyosztályt is, azzal a megbízatással,hogy dolgozza ki az állami parasztok helyzetét átfogóan rende-zõ programot. A tervezet a következõ évre el is készült. Benne �többek között � azzal a javaslattal, hogy mind az állam tulajdo-nában lévõ földekkel, mind pedig az azokon dolgozó állami pa-rasztok ügyeivel egy önálló minisztérium foglalkozzon. 1837-benfel is állt az Állami Javak Minisztériuma. Az V. ügyosztály azon-ban akkor még nem szûnt meg. Erre csak 1856-ban került sor,amikor is az általa felügyelt ügyeket át kellett adnia az akkor márcsaknem két évtizede mûködõ minisztériumnak. A VI. � ugyan-csak rövid ideig létezõ � ügyosztályt 1842 augusztusában állítot-ták fel. Feladata a kaukázusi térség birodalmi integrációjának ésadminisztratív felosztásának kidolgozása volt. Miután 1845-relétrejött a Kaukázusi Helytartóság, az ideiglenes ügyosztályt fel-számolták. Az uralkodó személyes kancelláriájának �bürokratikus ter-jeszkedése� I. Miklós idején hûen tükrözte a kor hatalomgyakor-lásának természetét és igényeit. Ugyanakkor a hatalom koncent-rálásának ez a fajta � az uralkodó személyéhez kötött � intéz-ményesítése jelentõs mértékben korlátozta mind az Államta-nács, mind a Szenátus jogkörét. I. Miklós utóda, II. Sándor azon-ban � apjával ellentétben � már másképpen értelmezte az egyesintézmények államhatalmi szerepét. És bár hosszú idõn át nemnyúlt a kancellária négy ügyosztályához, azokat nem számoltafel, sõt a II. ügyosztályt rendkívül komoly szerephez juttatta areformok jogi elõkészítésében, ám ennek ellenére a kancellária
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súlya és jelentõsége � leszámítva a politikai rendõrség feladatátbetöltõ III. ügyosztályt � a 60-as évek közepétõl fokozatosancsökkenni kezdett. Mindez 1880 késõ nyarára odavezetett, hogyelõbb épp a rettegett III., majd a IV. ügyosztályt is �kiszervezték�az uralkodói kancelláriából. A III. feladatait a belügyminiszté-rium felügyelte rendõrség vette át, míg a jótékonykodás ügyeitegy újra önállóvá vált iroda (Szobsztvennaja je. i. v. kancelljarija poucsrezsgyenyijam imp. Marii) kapta meg. Ez a II. Sándor uralko-dásának végén meginduló leépítési folyamat III. Sándor trónralépésével sem szakadt meg. Olyannyira nem, hogy 1882-benimmár a II. ügyosztály is kikerült a kancelláriából. Feladatát azÁllamtanács keretei között kialakított kodifikációs osztály (Ko-gyifikacionnij otgyel pri Goszudarsztvennom Szovjetye) vette át. Ezekután nem maradt más hátra, mint hogy az immár csak egyetlenügyosztállyal mûködõ kancellária visszakapja eredeti, I. Sándoridején használt nevét. Mindez egyben azt is jelentette, hogy1882-tõl a kancellária ismét az uralkodó személyes ügyeinek iro-dájává vált egészen 1917 áprilisában bekövetkezõ felszámo-lásáig.  Az Államtanács, a Miniszterek Bizottsága, illetve a Minisz-terek Tanácsa, valamint a kancellária mellett további fontosállamhatalmi intézményként mûködött a Kormányzó Szenátus(Pravityelsztvujuscsij Szenat).30 A testületet még I. Péter hoztalétre a törvényhozás, az államigazgatás és az igazságszolgáltatáslegfelsõbb közös szerveként. Jogköreit és illetékességét a 18. szá-zadban többször is átalakították. Ennek következtében II. Kata-lin idején átmenetileg elveszítette a törvényalkotásban játszottszerepét, és ezzel feladatai kezdtek elkülönülni a többi állam-hatalmi intézményétõl. A 19. század elején rövid idõre vissza-nyerte a törvény-elõkészítésben játszott tanácskozási jogállását,ám a miniszteriális rendszerre történõ átállással párhuzamosanilletékessége mindinkább az igazságszolgáltatás adminisztratívfelügyeletére és a fellebbviteli eljárások tárgyalására korlátozó-dott. Eközben a Szenátust irányító fõügyész (genyeral-prokuror)
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30 A Szenátus és intézményeinek mûködésérõl lásd: Jeroskin:Viszsije i centralnije goszudarsztvennije ucsrezsgyenyija, T. 1. 82�126.
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szerepét fokozatosan átvette az 1802-ben alapított szaktárca, azigazságügyi minisztérium vezetõje. A Szenátus az igazságszolgáltatás fellebbviteli intézménye-ként polgári és büntetõügyeket egyaránt tárgyalt. A bíróságireform 1864-es bevezetését követõen pedig ez az intézmény válta legfõbb � vagyis a végsõ � jogorvoslati fórummá, ahová a fo-kozatosan kiépülõ alacsonyabb szintû fellebbviteli bíróságokrólkerültek fel az ügyek. A Szenátus feladatai közé tartozott még alegfelsõbb és a helyi államigazgatás mûködésének törvényessé-gi felügyelete, továbbá az egyes fõhatóságok és minisztériumokközötti jogviták elrendezése is. Túl mindezen, a 19. század má-sodik felére az is megszokott gyakorlattá vált, hogy az államha-talom magas rangú képviselõi � a miniszterek és kormányzók �akkor is a Szenátushoz fordultak, ha valamilyen jogi kérdés kap-csán bizonytalannak érezték magukat, vagyis gyakran kérték kielõzetes jogértelmezését. Mindez azt mutatja, hogy a 18. század elejétõl Oroszor-szágban is kezdett fokozatosan elválni egymástól a hatalom-gyakorlás törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltató ága. Ezannak ellenére is igaz, hogy a törvényalkotásban fontos szerepetjátszó Államtanács csak tanácskozási jogkörrel bírt, és még csakrészben sem volt képviseleti intézménynek tekinthetõ. Mind-azonáltal a 19. század második felére mégiscsak kialakult az ahármas tagoltságú intézményi keret � az Államtanáccsal, a Mi-niszterek Bizottságával (illetve a Miniszterek Tanácsával), vala-mint a Szenátussal �, amely elvileg alapjává válhatott volna atényleges hatalommegosztásnak, a hatalmi ágak egymást korlá-tozó autonómiájának.

143Oroszország a 19. század második felében
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V. MOLNÁR LÁSZLÓ
Egy �hungarus� tudós két cár szolgálatábanBalugyánszky 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 (1801�1825) és I. Miklós(1825�1855) korabeli orosz modernizációs törekvések elõkészíté-sében, viszonylag keveset tud a magyar és az orosz olvasó egy-aránt. Ez fõként azzal magyarázható, hogy életének magyar-országi szakaszáról szinte kizárólag Tardy Lajos1 monográfiája,szentpétervári évtizedeirõl pedig csak Tamara Bajcura2 és JelenaMihajlovna Koszacsevszkaja3 kutatásai alapján kaphatunk meg-bízható eligazítást. Sajnos ez a rendkívül ambiciózus, az ökonó-mia, a pénzügyek, a jogtudomány és a pedagógia kérdéseibenegyaránt kiváló képességû, az állami élet és a társadalmi viszo-nyok modernizációját élethivatásának tekintõ szakember a ma-gyar és az orosz történészek érdeklõdésének látószögébõl hosz-szú ideig �kiesett�. Más szerzõk (mint például Platon IvanovicsBaranov4 és Arkagyij Nyikolajevics Fatyejev5) mûvei pedig nap-jainkra � szakmai megbízhatóságukat és szemléletüket tekintve� olyannyira elavultak, hogy csak fenntartásokkal használhatóka kutatók számára.
1 Tardy Lajos: Balugyánszky Mihály. Budapest, 1954.
2 Bajcura, T.: Zakarpato-ukrainszkaja intyelligencija v Rosszii v pervojpolovinye XIX veka. Bratislava, 1971.
3 Koszacsevszkaja, J. M.: Mihail Andrejevics Balugjanszkij i Petyer-burgszkij unyiverszityet pervoj csetvertyi XIX veka. Leningrád, 1971.
4 Baranov, P. I.: M. A. Balugjanszkij, sztatsz-szekretar, szenator, tajnijszovetnyik (1769�1847). Biograficseszkij ocserk. Szentpétervár, 1882.
5 Fatyejev, A. Ny.: Akagyemicseszkaja i goszudarsztvennaja gyejatyel-noszty M. A. Balugjanszkovo v Rosszii. Uzsgorod, 1931.
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Jelen tanulmányunkban nem vállalkozhatunk arra, hogyBalugyánszky �két� életérõl átfogó képet adjunk, mivel írásunkterjedelmi keretei ezt nem teszik lehetõvé. Életmûvének csakszentpétervári periódusát szándékozunk részletesebben bemu-tatni, kiemelve azokat a reformjavaslatait, tervezeteit és moder-nizációs törekvéseit, amelyek a cári birodalom gazdasági, pénz-ügyi, jogi és oktatásügyi viszonyaira progresszívan hatottak.Életének magyarországi idõszakáról � felettébb vázlatosan �szükséges elmondanunk, hogy 1777-tõl a sátoraljaújhelyi algim-náziumban, 1780-tól a kassai fõgimnáziumban, 1782-tõl az ottanijogakadémián, majd 1786-tól a bécsi egyetem jogi fakultásán ta-nult. A francia forradalom évében, 1789-ben � Joseph von Son-nenfels (1732�1817) professzor támogatásával � a nagyváradijogakadémián a politikai tudományok tanszékére nevezték ki,ahol fõként radikális nézeteivel hívta fel magára a Bihar várme-gyei hatóságok figyelmét. Barátai, köztük Szentmarjay Ferenc,Szentjóbi Szabó László, a Kazinczy testvérek (Miklós és Dénes),valamint a Szlávy fivérek beszervezték a Martinovics-félejakobinus mozgalomba, de a letartóztatást és a vádemelést � azI. Ferenc császár környezetében befolyásos Sonnenfels közben-járására � sikerült elkerülnie. A titkosrendõrség azonban mindenlépését figyelte, részletes jelentéseket készített jogakadémiai elõ-adásairól és jozefinista nézeteirõl.6 Életét szinte lehetetlenné tet-te az állandó megfigyelés, amely szakmai karrierjében is gátolta,annak ellenére, hogy 1797-ben a jogtudomány doktora, 1802-benpedig a jogakadémia dékánja lett. Mégsem elégedett meg ennyi-vel, a viszonylagos jólét ugyanis nem feledtette vele sérelmeit, újutakat keresett ambiciózus vágyai és nagy ívû tervei megvaló-sítása érdekében.Idõközben fontos változások történtek Oroszországban is:1801 márciusában, az I. Pál elleni merénylet után I. Sándor kerülttrónra Szentpéterváron. Az új uralkodó nagy visszhangot keltettintézkedései közé tartozott, hogy kegyelmet adott I. Pál börtön-
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6 Csekey István: Balugyánszky Mihály élete és munkássága. In: Szá-zadok, 1957/1�4. 326�350.; Tardy Lajos: A Balugyánszky-vita. In: Száza-dok, 1958/1�4. 348�363.
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be vetett áldozatainak, amnesztiában részesítette azokat, akikkülföldre szöktek, szabaddá vált a határokon való ki- és beuta-zás, a külföldi könyvek behozatala, engedélyezte a magánnyom-dák mûködését. Manifesztumaiban, utasításaiban a cár annak azõszinte óhajának adott kifejezést, hogy az autokratikus kor-mányzás, az önkény helyébe a törvényességet helyezze, és ezál-tal Oroszországot elindítsa a reformok útján.7Érdekességképpen említjük meg, hogy ezekben az évekbena cár háziorvosának tisztét a kárpátaljai Palágyon született OrlayJános (1770�1829)8 töltötte be, aki korábban rövid ideig a nagy-váradi jogakadémia növendéke volt. Balugyánszky az 1800-asévek elejétõl rendszeres levelezésben állt vele, amelyben Orlaynagyon kedvezõ színben tüntette fel az oroszországi kulturálisés politikai változásokat. Azt írta Balugyánszkynak, hogy a cáribirodalomban a professzorok olyan kiváltságokkal rendelkez-nek, mint sehol másutt a világon. Ezért megpróbálta rábeszélnia nagyváradi jogakadémiai tanárt, hogy mihamarabb utazzonSzentpétervárra, és egyúttal hazafias érzéseire is hatni kívánt,hiszen azzal érvelt, hogy nagy dicsõséget szerezhet � szerteága-zó tudásával � hazájának.Az oroszországi változásokat a magyar sajtó is egyre kedve-zõbb hangon méltatta, amikor hírül adta, hogy I. Sándor egyete-mek, fõiskolák, jogakadémiák és líceumok létrehozását tervezi.A tudósítások kétségtelenül felkeltették a nagyváradi professzorérdeklõdését, és segítette döntését az a meghívás is, amit Orlay-tól kapott Nyikolaj Nyikolajevics Novoszilcev gróf, a cár egyiklegbizalmasabb tanácsadója felkérésére. A hivatalos meghívás
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7 Az I. Sándor nevével fémjelzett reformokról: Bodnár Erzsébet: I.Sándor: reformer és diplomata. In: Miszler Tamás � Csibi Norbert (szerk.):Orosz arcképcsarnok. Pécs, 2003. 83�99.; Fjodorov, V. A.: Alekszandr I. In:Voproszi Isztorii, 1990/1. 50�73.; 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 Roma-novok. Budapest, 2002. 178�205.
8 V. Molnár László: Magyar�orosz kulturális kapcsolatok (1750�1815).Piliscsaba, 2000. 56�68.; Uõ: Vengerszkije vracsi v Rosszii (1750�1815). In:Studia Slavica, 1993/3�4. 295�304.
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felkínálta számára az újonnan szervezett pétervári pedagógiaifõiskola professzori állását. A cári invitálás országos feltûnéstkeltett idehaza, a magyar sajtóban is megjelent, Orlay levelévelegyütt, amelyben felsorolta Balugyánszky várható jogait és já-randóságait: �Ezek az elõnyök a következõk: 1. alezredesi rang-fokozat, amelyet elnyersz azután, hogy megérkezel Pétervárra,és tanszékedet elfoglalod; 2. örökletes császári nemességetnyersz; 3. javadalmad évi 2000 rubel összegre rúg; 4. meghatáro-zott idõn át teljesített, eredményes munka után életed fogytáigévi nyugdíj illet; 5. az özvegy ugyanilyen összegû járadékbanrészesül holta napjáig; 6. mindkét nembeli gyermekeid nevel-tetésérõl az állam gondoskodik; 7. amennyiben tárgyadba vágóértékes közjogi munkát adsz ki, a Szent Vlagyimir- vagy más,ugyancsak pénzjutalommal egybekötött renddel tüntetnek ki.�9
A meghívást elfogadva, Balugyánszky 1803. december 5-énutazott el Nagyváradról, és a hónap végén érkezett meg az OroszBirodalom fõvárosába. (Ekkor már nõs volt, mivel 1802-ben há-zasságot kötött Héger Antónia Júliával, akitõl tíz gyermeke szü-letett.) 1804. február 4-én kezdte el munkáját a pétervári pedagó-giai fõiskolán, a politikai tudományok tanszékén. Orlay Jánoslevelei szerint Balugyánszkyval együtt több magyar tudós isérkezett: Lódy Péter (a logika és a jog professzora), KukolnyikLászló (a kísérleti fizika és a jogtudomány professzora), Sztoj-ković  Atanáz (a késõbbi harkovi rektor), Fessler Ignác Aurél(lembergi professzor, Péterváron a teológia tanára, az oroszevangélikus egyház szuperintendense) és mások.10
A magyarországi tudósok Oroszországba kerülésével aszentpétervári fõiskola professzori kara jelentõsen megerõsö-dött, ami elsõsorban az intézmény szakmai színvonalában mu-tatkozott meg. Az egykori nagyváradi tanárt tanítványai rövididõ alatt megkedvelték, imponáló tudását elismerték és nagyrabecsülték. Katedráján elsõsorban politikai gazdaságtant tanított,
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9 Tardy: Balugyánszky Mihály, 139.; V. Molnár László: Utak egymás felé(Magyar�orosz kapcsolattörténeti adalékok, 1711�1848). Keszthely, 2011. 48.
10 V. Molnár László: Gyejatyelnoszty pedagogov-vihodcev iz Vengrii vRosszii (1703�1848). In: Studia Slavica, 2004/3�4. 315�339.
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de tartott elõadásokat a kereskedelem- és pénzügyjog körébõl is,fõként Sonnenfels munkái alapján.11
Professzori mûködésével egyidejûleg az orosz hivatalnokiéletben is elkezdõdött magasba ívelõ karrierje. Pétervárra érke-zése után Balugyánszky ugyanis Nyikolaj Novoszilcev grófvonzáskörébe került, akire nagyon kedvezõ hatást tett, és mel-lette � az államügyek területén � tanácsadói feladatot kapott.1804 áprilisában cári rendelettel az I. Péter által létrehozott tizen-négy �lépcsõs� Rangtáblázat hetedik osztályába sorolták, nemsokkal ezután pedig a Törvényszerkesztõ Bizottság II. ügyosztá-lyához is kinevezést kapott mint a pénzügyekkel és az állam-háztartással kapcsolatos új jogszabályok kidolgozója.12
1806 és 1808 között jelentek meg elsõ tudományos munkáiPéterváron a Sztatyisztyicseszkij Zsurnal folyóiratban, amely-ben négy tanulmány tulajdonítható neki. Ezekben a cári biro-dalom gazdasági kérdéseivel foglalkozott, bemutatta az Euró-pában alkalmazott ökonómiai rendszereket, összefoglalta a mer-kantilisták, a fiziokraták és Adam Smith (1723�1790) tanításait.13
1807-ben a tilsiti békekötés módot adott arra, hogy I. Sándorújrakezdje a napóleoni háborúk által megszakított reformfo-lyamatot. Legbizalmasabb tanácsadójának Mihail Szperanszkijt
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11 Koszacsevszkaja: Mihail Andrejevics Balugjanszkij, 48.
12 Balugyánszky hivatalnoki és az államapparátusban elért karrier-jérõl megbízható adatokat tartalmaznak leánya, Marija (Medem cáritábornok felesége) visszaemlékezései. Lásd: Medem, M. M.: M. A. Ba-lugjanszkij (Zapiszka jevo docseri, baronesszi M. M. Medem). In: RusszkijArhiv, 1885/11. 415�432.; a hivatkozott cikk kéziratának levéltári lelõhe-lye: RGADA, F. 1093. Op. 1. Gy. 355, l. 1�31.; legújabban: Dronov, M. Ju.:Mihail Andrejevics Balugjanszkij (�Szvoj� szregyi �csuzsih�, �csuzsoj� szregyi�szvojih�). In: Szlavjanszkij mir v tretyjem tiszjacseletyii. Moszkva, 2013.156�165.
13 Koszacsevszkaja: Mihail Andrejevics Balugjanszkij, 49.; a fiziokratákés 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 kiadá-sa: Adam Smith: A nemzetek gazdagsága, e gazdagság természetének és okai-nak vizsgálata. Budapest, 1992.
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(1772�1839), egy pópa fiát tette meg, aki papi szemináriumbannevelkedett, származására nézve nagyon más volt, mint az ural-kodó titkos bizottságbeli barátai, de mûveltségét tekintve nemmaradt el mögöttük, államférfiúi képességei terén pedig felül-múlta õket.14 I. Sándor uralkodása elején õ készítette el a legfon-tosabb törvényjavaslatokat, a birodalom modernizálására irá-nyuló rendeleteket. A Napóleonnal való erfurti találkozóra(1808) induló cár magával vitte az idegen nyelveket kitûnõenbeszélõ Szperanszkijt, aki figyelmesen tanulmányozta a franciaadminisztratív rendszert. Hazatérésük után I. Sándor igazság-ügyi miniszterhelyettessé nevezte ki, és megbízta õt az állami re-formok és az új törvények kidolgozásával.15 Az uralkodó � Szpe-ranszkij mellett � Balugyánszkyt is felszólította, hogy különösfigyelemmel a cári birodalom sajátos viszonyaira és fejlõdésére,dolgozza ki az elsõ részletes orosz alkotmánytervezetet.Szperanszkij reformja az alkotmányos monarchia megvaló-sítását tûzte ki céljául, amelynek elõfeltételét a jobbágyok röghözkötésének megszüntetése képezte volna. A jobbágyfelszabadí-tást két lépésben képzelte el: az elsõt a személyi függés felszá-molása jelentené, a második a szabad költözés jogának biztosí-tása, amelynek során a jobbágyot földbirtok nélkül tenné sza-baddá. A tervezet szigorúan elválasztotta egymástól a hatalmiágakat: törvényhozó testületként az Állami Dumát jelölte meg,végrehajtó szervként a neki felelõs minisztériumokat, bírói hata-lomként pedig a Szenátust, amelynek tagjait a Duma választjameg. A Szperanszkij-féle tervezetet I. Sándor 1810 januárjábanjóváhagyta, majd rövidesen bejelentették a legfõbb hatalmiszerv, az Államtanács megalakulását,16 amely ténylegesen 1917-ig mûködött.Szperanszkijjal ellentétben Balugyánszky a kétkamarás or-
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14 Szekirinszkij, Sz. Sz.: Rosszijszkije reformatori (XIX vek). In: Otye-csesztvennaja Isztorija, 1997/3. 122�124.
15 Heller: Az Orosz Birodalom története, 416�417.
16 Ejdelmann, N. Ja.: Forradalom? Felülrõl? Budapest, 1989. 116�122.;Dixon, Simon: The modernisation of Russia (1676�1825). Cambridge, 1999.247�249.
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szággyûlés hívének vallotta magát, és a Szenátusból, valamint aképviselõházból parlament létrehozását javasolta. Tervezete sze-rint a Szenátust, vagyis a felsõházat a következõk alkotnák: azuralkodóház férfi tagjai, a legfelsõbb méltóságok viselõi, a mi-niszterek, a legfõbb bírák, a közigazgatás vezetõ hivatalnokai,valamint a cár által kinevezett személyek. A képviselõház a ne-messég és a városi polgárság választott küldötteibõl állna.Balugyánszky elképzelése szerint az országgyûlés két házánakkonszenzusos jóváhagyása nélkül törvényt hozni, adókat kivet-ni ne lehessen.17
1807-ben � a törvényszerkesztésben tanúsított érdemeiért �I. Sándor briliánsgyûrût ajándékozott a magyar származású jog-tudósnak. 1808-ban választották Balugyánszkyt az AltenburgiTudós Társaság tagjává, majd még ugyanebben az esztendõbena Törvényszerkesztõ Bizottság IV. ügyosztályának elnökévé ne-vezték ki, ezenkívül tagja lett a köztisztviselõi államvizsga-bizottságnak is. Az 1810-es évek elejétõl vált bensõségessé Balu-gyánszky barátsága Mihail Mihajlovics Szperanszkijjal, amit azis jelez, hogy ekkor kapta meg az Anna-rend III. osztályát, ami-vel ötezer rubel jutalom járt. Szintén ebben az évben nevezte kiaz uralkodó a balti tartományok ügyeit intézõ különbizottságba,amelynek késõbb az elnöke lett. 1811-ben a Szent Vlagyimir-rend IV. osztályának lovagjává ütötte a cár, amivel örökletes ne-mességet nyert. Nem sokkal ezután tagja lett a pénzügyminisz-térium V. ügyosztályát irányító bizottságnak is, amellyel egyide-jûleg háromezer rubel pénzjutalmat kapott.18
Fontos megemlíteni, Balugyánszkynak jelentõs érdeme vanabban, hogy A gazdasági rendszerek leírása címû, nyomtatásbanmegjelent munkájában az orosz ökonómia történetében elsõ-ként vezette be az akkor még új �politikai közgazdaságtan� fo-galmát. Szerzõi tézise három jelentõs gazdasági elmélet össze-hasonlításával kezdõdik. Az elsõ a merkantilisták nézeteivelfoglalkozott, akik a kereskedelmet tekintették a gazdasági élet fõtényezõjének, és az állam gazdagsága alapjának tartották. A má-
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17 Tardy: Balugyánszky Mihály, 167�168.
18 Fatyejev: Akagyemicseszkaja i goszudarsztvennaja, 89�90.
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sodik a fiziokraták tételeit tartalmazza, akik a földmûvelésbenlátták az ország felemelkedésének lehetõségét. A harmadik AdamSmith gondolatait foglalja össze, aki a munkát és az árucseréttartotta elsõdlegesnek az állampolgárok jólétének tekinteté-ben.19 Tehát a kurzus elsõ, elméleti részében Balugyánszky céljaa különbözõ gazdasági rendszerek bemutatása és a korszerûállami ökonómia alapjainak megteremtése volt.Az elõadás-sorozat második része, amely A jövedelmek elosz-tásáról és befektetésérõl címet viselte, a pénzügyi hitelekkel fog-lalkozott. A késõbb nyolc kötetben megjelent munka öt könyvétteszi ki ez a problematika, ami hat nagyobb témakörre osztható:1. az árucserérõl, 2. a pénzrõl, 3. a hitelrõl, 4. az árakról és érté-kekrõl, 5. a kereskedelemrõl, 6. a mérlegrõl (egyensúlyról).20
Ezekben a leírásokban Balugyánszky sok figyelmet szentelt azállami pénzügypolitikának, amelynek tárgyalása során kiderült,hogy a racionalizmus híve, és számos tekintetben Sonnenfelsnézeteit követi.Addigi jogalkotói és tanári tevékenységét elismerve, 1813.április 20-án I. Sándor azzal bízta meg Balugyánszkyt, hogyMiklós és Mihály nagyherceg számára jogi és történelem tárgyúelõadásokat tartson. Ennek a megtisztelõ feladatnak öt éven ke-resztül tett eleget.21 Még ugyanebben az évben részletes terve-zetet készített a Szenátus átszervezésével kapcsolatban, hogyannak munkája hatékonyabbá váljon.Figyelemre méltó teljesítménynek számít, hogy 1816-banBalugyánszky és Szergej Uvarov (1786�1855) közösen dolgoztaki az átszervezett szentpétervári pedagógiai fõiskola mûködésiszabályzatát, majd egy évvel késõbb az intézmény elsõ dékánjaa magyar származású jogtudós lett.22 1817. július 17-én I. SándorBalugyánszkyt nevezte ki az államadósságok törlesztésével fog-
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19 Koszacsevszkaja: Mihail Andrejevics Balugjanszkij, 50�54.
20 Anyikejeva, A. A.: Rol finansziszta M. A. Balugjanszkovo v obscseszt-vennoj zsiznyi Rosszii. In: Finanszi i Kredit, 2010/20. 75�80.
21 Bajcura: Zakarpato-ukrainszkaja intyelligencija, 68�69.
22 Szabó Miklós: Az orosz nevelés története (988�1917). Budapest�Csíkszereda, 2003. 189�191.
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lalkozó bizottság elnökévé. Ezt követõen a napóleoni háborúk-ban eladósodott birodalom egyik legfontosabb pénzügyi problé-májának megoldásában olyan sikereket ért el, hogy 1819. február28-án a cár államtanácsossá is elõléptette.23
Jelentõs eseménynek számított, hogy 1819 nyarán a péter-vári tanárképzõ fõiskolát egyetemmé szervezték át. Augusztus19-én választások zajlottak az univerzitás rektori állásának be-töltésére, és a tizenhat professzorból tizenketten Balugyánszkyttisztelték meg bizalmukkal, aki október elsején foglalta el a rek-tori széket. Az akkoriban érvényben lévõ oktatási törvény sze-rint maximum egy évig tölthette be valaki ezt a tisztséget, az esz-tendõ leteltével azonban új választásokat kellett kiírni. 1820.október 9-én az intézmény professzorai kérelmezték a soron kö-vetkezõ elekció lefolytatását, de Alekszandr NyikolajevicsGolicin (1773�1844) herceg, az akkori oktatásügyi miniszter aztírta válaszlevelében, hogy Balugyánszkynak kell még egy évigbetöltenie ezt a tisztséget. Döntését azzal indokolta, hogy nincsmég egyetemi alapszabályzat, ezért semmi ok a változtatásra akövetkezõ rendelkezésig.24 1819. október 27-tõl 1821 októberéigvolt tehát Balugyánszky a pétervári egyetem rektora. Õ vezettea jogtudományi tanszéket is, továbbá római és büntetõjogot,valamint orosz állampolgári ismereteket tanított. Elõadásai nagysikert arattak a hallgatók körében. Egyik tanítványa, AlekszejPletnyov a késõbbiekben így emlékezett meg róla: ��lelkes ésszórakoztató elõadó volt, széles körû és változatos tudással ren-delkezett�.25 Ugyancsak volt professzorát méltatta K. I. Arsze-nyev, a késõbbi akadémikus is egyik írásában: �Azok az alkal-mak ünnepnapok voltak mindenki számára, amelyeken MihailAndrejevics Balugjanszkij tartotta az elõadásokat. Ilyenkor az
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23 Dronov: Mihail Andrejevics Balugjanszkij, 161�162.
24 Tyebijev, B. K.: Pervij rektor Petyerburgszkovo unyiverszityeta. In:Viszseje Obrazovanyije v Rosszii, 2004/11. 139�145.; Zsukovszkaja, T.Ny.: Nacionalnije gruppi v szosztave professzorov Szankt-Petyerburgszkovounyiverszityeta v nacsale XIX veka. In: Vesztnyik Volgogradszkovo goszu-darsztvennovo unyiverszityeta, szerija �Isztorija�. 2011. 2.
25 Bajcura: Zakarpato-ukrainszkaja intyelligencija, 60.
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összes hallgató izgatottan sietett az elõadóterembe, amikor meg-jelent. Lelkes és okos elõadásait néma figyelem kísérte. Elméleteia tõkérõl, annak hasznáról, a bankokról, a hitelekrõl nem voltakfárasztóak, inkább érdeklõdést és kíváncsiságot váltottak ki.�26
Balugyánszky jogászprofesszori tevékenysége szorosan ösz-szekapcsolódott törvényalkotó munkájával. Tulajdonképpenhárom hivatalban töltött be fontos szerepet: az egyetemen, aTörvényszerkesztõ Bizottságban és a pénzügyminisztériumban.Az õ javaslata volt az állami fõkincstár létrehozása, az ipari éskereskedelmi adók, valamint a tûzvédelmi biztosítás beveze-tése.27 Ezeknek a reformoknak is döntõ szerepük volt abban,hogy az 1810-es évek végére a birodalom kikerült a napóleoniháborúk okozta gazdasági krízisbõl, és mérsékelt fellendülésnekindult.28
Tíz évvel azután, hogy Balugyánszky Szentpétervárra ér-kezett, a politikai irányzat gyökeresen megváltozott: a cár �sza-badelvû� tanácsadóit sorra leváltotta, kezdetét vette a késõbbArakcsejev-rezsim29 néven ismertté vált rendszer. A szentpéter-vári 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 ésa történelmi tárgyak tanítása keresztényellenes szellemben tör-ténik. Ilyen tartalmú levelet írt az egyetem kurátora, D. A. Kave-lin is, erõteljesen hangsúlyozva, hogy a társadalmi rendszerrekáros tanítások hangzanak el az elõadásokon. Runyics és Kave-lin emiatt vádat emelt a professzorok és az univerzitás vezetõiellen.30
1821. szeptember 19-én az egyetemen ideiglenesen meg-szüntették az elõadásokat, elkobozták a diákok jegyzeteit, ame-
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26 Uo. 68.
27 Koszacsevszkaja: Mihail Andrejevics Balugjanszkij, 131�132.
28 Haumann, Heiko: Geschichte Russlands. München�Zürich, 1996. 286.
29 Jacsmenyihin, K. M.: Alekszej Andrejevics Arakcsejev. In: VoprosziIsztorii, 1991/12. 37�51.
30 Szabó: Az orosz nevelés története, 192�193., 198�199.
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lyeket a késõbbiekben a professzorok ellen használtak fel.Dmitrij Runyics október 6-ai jelentése két professzort helyezettelõtérbe a vizsgálat szempontjából: Lódyt és Balugyánszkyt. Azutóbbi � a felszólítás ellenére � nem bocsátotta Runyics ren-delkezésére a jegyzeteit, mivel azzal érvelt, hogy már két évenem tanít politikai tudományokat.31 A tankerületi fõfelügyelõpedig Golicin hercegnek írt jelentésében azzal vádolta az egye-tem rektorát, hogy elõadásaiban megcáfolja a Szentírás hiteles-ségét, és �romboló� elveket hirdet. 1821. október 21-én ült összeaz univerzitás tanárainak konferenciája, ahol Balugyánszky vé-delmébe vette az alaptalanul meggyanúsított és politikai meg-bízhatatlansággal vádolt professzorokat.Három nappal késõbb a méltatlan támadások hatására Balu-gyánszky beadta lemondását, mivel azzal vádolták, hogy azegyetem rektoraként meg kellett volna akadályoznia a káros esz-mék terjesztését, az egyházi tanok gyengítését.32 A lemondásraleginkább az késztette, hogy nem akart részt venni olyan szé-gyenletes és alaptalan vádaskodásokban, amelyek az általa nagy-ra értékelt professzorok ellen irányultak. Végül Balugyánszkytólnyilatkozatot kértek a tanárok által terjesztett nézetekkel kap-csolatban, amely a következõképpen hangzott: �A jegyzõ-könyvben szereplõ tételek valóban elítélendõk, és terjesztésüknem engedhetõ meg sem nyilvános, sem magánintézmények-ben. Azok a tanárok, akik ilyeneket elõadtak volna, méltatlanoka kormány bizalmára.�33 Dmitrij Runyics azonban meghamisí-totta a jegyzõkönyvet, kihagyta belõle a �volna� szót, ezáltal tel-jesen más értelmet kapott a nyilatkozat.Az egyetemi koncepciós �ügy� lezárulása azonban Balu-gyánszky jövendõ életútjára szerencsére nem volt döntõ be-folyással. Az oktatásügyi minisztérium igazságtalan döntéseegyáltalán nem akadályozta meg a többi állami hivatalt abban,hogy az eltávolított professzorokat ne helyezzék el hasonló vagyakár még magasabb állásokba. Amikor Runyics elment megkö-
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31 Koszacsevszkaja: Mihail Andrejevics Balugjanszkij, 135.
32 Uo. 138�139.
33 Tardy: Balugyánszky Mihály, 178.
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szönni I. Sándornak az egyetemi ügy �kivizsgálása� terén szer-zett �érdemeiért� kapott kitüntetést, a cári palota folyosójántalálkozott Miklós nagyherceggel, aki a következõ szavakat in-tézte a meglepett tankerületi fõfelügyelõhöz: �Köszönöm, hogyelbocsátotta Arszenyev professzort. Már fel is vettem a had-mérnöki fõiskola tanári karába. Nagyon kérem, üldözzön el mégnéhány hasonló, nagy tudású és jó erkölcsû tanárt az egyetem-rõl, hogy kellõ színvonalra emelhessem a vezetésem alatt állóintézményt.�34
Az egyetemrõl való távozása után Balugyánszky tevékeny-ségének túlnyomó része hosszú ideig a Törvényszerkesztõ Bi-zottsággal volt kapcsolatos. Ezekben az években az összes bíró-sági fórumot megjárt, azon kiemelkedõ fontosságú perekfelülvizsgálatával foglalkozott, amelyekben a meghozott ítéletekkülönbözõ okoknál fogva nem voltak megnyugtatók, és azokatnem lehetett véglegesnek tekinteni. A törvények homályos szö-vegalkotása, egymással ellentétes intézkedései eleve rendkívülmegnehezítették a bírák munkáját. Balugyánszky elé utaltákazoknak a pereknek a felülvizsgálatát is, amelyekben az eljárószemélyek elfogultságának gyanúja merült fel. Hogy ezt a mun-kát éppen rá bízták, nemcsak azt bizonyítja, hogy jogtudását alegmagasabbra becsülték, hanem azt is, hogy milyen nagyra ér-tékelték megvesztegethetetlen és elfogulatlan egyéniségét.35
Fontos esemény volt Balugyánszky életében, amikor 1818-ban Dmitrij Gurjev pénzügyminiszter felkérte a jobbágykérdésmegoldásának kidolgozására. Az arakcsejevi konzervatív kor-mányzati kurzus idején ugyanis ez a sürgetõ társadalmi ügy tel-jesen háttérbe szorult. Végül 1824-ben készült el ez a törvényter-vezet, amelyrõl a köztudatban az terjedt el, hogy D. A. Gurjevmunkája, de tüzetes vizsgálat alá véve kiderül, hogy alapjáulBalugyánszky vázlata szolgált, amely ésszerû javaslatokkal pró-bált változtatni a jobbágyság helyzetén.36

1825-ben ismét változott a politikai helyzet Oroszországban:
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34 Uo. 181.
35 Bajcura: Zakarpato-ukrainszkaja intyelligencija, 146.
36 Uo. 75.
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I. Sándor váratlan halála I. Miklós37 kezébe juttatta a hatalmat.December 13-án küldönc hívta Balugyánszkyt az Anyicskov-palotába. A futárt a nagyherceg küldte, akinek másnap kellettelfoglalnia a cári trónt. Ekkor, 14-én (az új idõszámítás szerint:26-án) tört ki a dekabristák felkelése, és már elõzõ este a legkü-lönfélébb, egymásnak ellentmondó hírek keringtek a fõváros-ban. Ezekben a válságos órákban a leendõ uralkodó szükségétérezte, hogy egykori tanárához forduljon. Miklós nagyherceghosszasan tanácskozott Balugyánszkyval, de a beszélgetés tar-talmáról a professzor felettébb szûkszavúan számolt be. Csakannyit közölt errõl a megbeszélésrõl, hogy a cár elismerte a tör-vények betartásának fontosságát és a jogi élet újjászervezésénekszükségességét, továbbá úgy döntött, hogy a TörvényszerkesztõBizottságot megszünteti, illetve átszervezi a kancellária II. ügy-osztályává, amelynek hatáskörébe az Orosz Birodalom idõrendi-leg összefoglalt törvénygyûjteményének kiadása, a hatályosjogszabályok rendszerbe foglalása és az új ukázok szerkesztésetartozik. A cár Balugyánszkyt akarta a hivatal élére állítani, de õkövetkezetesen kérte, hogy Szperanszkij irányítása alatt mûköd-hessen a kancellária ezen osztálya. Az uralkodó hozzájárult ah-hoz, hogy Szperanszkij és Balugyánszky �közösen� vezesse azemlített departamentumot, amely a birodalom legfontosabb in-tézményei sorába emelkedett.38
Balugyánszky kinevezése után a Szent Vlagyimir-rend II. osz-tályának nagykeresztjét, majd az igazságügyi minisztériumállamtitkári beosztását is megkapta, teljhatalmat gyakorolva aszemélyi állomány összeállításában.39 A munkatársakat Szpe-ranszkijjal együtt a legtapasztaltabb és legképzettebb szakembe-rekbõl választották ki, és ekkor szerzett Balugyánszky elégtételtazoknak az egykori kollégáinak, akiket néhány évvel azelõttnem tudott megvédeni az egyetemen.
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37 I. Miklós életérõl, kormányzati politikájáról: Niederhauser Emil�Szvák Gyula: I. Miklós, a rend õre. In: A Romanovok. Budapest, 2002.206�233.
38 Fatyejev: Akagyemicseszkaja i goszudarsztvennaja, 103�105.
39 Tardy: Balugyánszky Mihály, 190.
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Az orosz jogtörténetírás Balugyánszky maradandó értékûmunkái között tartja számon azokat a jogtudományi mûveit,amelyek a birodalmi törvényhozás, a bírósági gyakorlat és a köz-igazgatási jog területeit ölelték fel. Két legfontosabb jogirodalmialkotásának az Oroszország intézményei és törvényhozása megjaví-tásának eszközeirõl címû, csak kéziratban ismert, valamint a Gon-dolatok a kormányzóság intézményérõl címû, késõbb nyomtatásbanis megjelent munkája tekinthetõ. Ezek az írásai összefüggésbenállnak azzal a ténnyel, miszerint 1826-ban a cár különbizottságotszervezett, hogy vizsgálja meg a bírói és a közigazgatási szer-vezet korszerûsítésének, jobb mûködésének a lehetõségét.40
Balugyánszky Oroszország állam- és közigazgatásának leg-nagyobb hibájaként azt tartotta, hogy szinte valamennyi tiszt-viselõ önkényesen és zsarnoki módon él vissza hivatalával, úgyítélte meg, hogy a hivatalnokok tetszésük szerint állíthatják fejetetejére az ügyintézés rendjét, és teszik azt a bürokrácia meleg-ágyává. Még ennél is keményebben fogalmazott, amikor a bíró-sági szervezet csekély hatékonyságáról írt, mivel úgy látta, hogyaz elsõ- és másodfokú bíróságok jogköre rendkívül korlátozott,valamennyi peres ügy felkerült a Szenátushoz, és ezáltal az íté-letek a végtelenségig elhúzódtak. Az volt a javaslata a rossz mû-ködési mechanizmus kijavítására, hogy szét kell választani abírói és a kormányhatalmat: �A bírói és a végrehajtó hatalomelválasztásának szükségessége századunkban senki elõtt semlehet már kétséges. Mindenki érzi, hogy ott, ahol a kormányzómegparancsolhatja a bíráknak, hogy miként ítélkezzenek, ottnem a törvény, hanem az önkény uralkodik�41 � írta errõl.A bírák helyzetét is katasztrofálisnak tekintette, mert a szük-séges függetlenségnek még a látszatával sem rendelkeztek.Mivel csak három évre választották õket, ez idõ alatt nem sze-rezhették meg a szükséges ismereteket és tapasztalatokat, emiattpedig többségüket nem övezte kellõ tisztelet sem. Erre az volt ajavaslata, hogy a kormányzatnak kellene kineveznie õket, még-pedig életük végéig vagy legalábbis hosszú idõre. A bírói hata-
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40 Baranov: Balugjanszkij, sztatsz-szekretar, 76.
41 Tardy: Balugyánszky Mihály, 194.
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lom nagyobb önállóságának biztosítása céljából az ügyészségátszervezésére is javaslatot tett. Szerinte egyrészt jobban kellenealkalmazkodniuk a bíróságokhoz, másrészt célszerû lenne a ha-talmukat korlátozni. A bírósági tanácsokban � Balugyánszky vé-leménye szerint � a kormány által életük végéig szóló hatállyalkinevezett szakbírák mellett választott ülnököknek, esküdtek-nek is helyet kell kapniuk.42
A bíróságok mûködési szervezetét a következõképpen kí-vánta felépíteni: az egész bírósági apparátus élére a LegfelsõBíróságot állítaná, amelynek hatásköre kiterjedne a fellebbvitelitörvényszékek ítéleteinek hatályon kívül helyezésére, a hatás-köri és illetékességi viták eldöntésére, a felségsértési és haza-árulási ügyek tárgyalására is.A Legfelsõ Bíróság után a törvény-székek következnének, amelyek illetékessége két-két kormány-zóságra terjedne ki. A törvényszékeket Balugyánszky polgári ésbüntetõtagozatokra (ügyszakokra) osztotta. Két vagy háromkerület (ujezd) összevonásával úgynevezett kerületi bíróságokfelállítását javasolta, amelyek ugyancsak két tagozatból állná-nak. A városokban újfajta, magisztrátusi bíróságok szervezéséttanácsolta, amelyeknek bíráit az igazságügyi miniszter neveznéki. A döntést hozó bizottság azonban Balugyánszky tervezetételutasította, mivel tagjai azzal érveltek, hogy a javasolt rendszervalóban nyújt ugyan bizonyos elõnyöket, de Oroszországbanaligha vezethetõ be.43
Mint már említettük, 1821-ben Balugyánszky ugyan kényte-len volt elhagyni a pétervári egyetemet, de véglegesen nem sza-kította meg kapcsolatát az ottani oktatással, a jogász-, illetve ajogtudósképzésben továbbra is tevékenyen részt vett. A jogász-képzés alacsony színvonala és a jogtanárok egyre növekvõhiánya arra késztette Szperanszkijt és Balugyánszkyt, hogy asürgõsen orvoslásra szoruló helyzetet alapos, minden részletrekiterjedõ tanulmányban tárják fel a cár elõtt, és egyben körvo-nalazzák a problémák megoldására és a jogszolgáltatás megszi-lárdítására irányuló elképzeléseiket. Felterjesztésük hatására
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42 Koszacsevszkaja: Mihail Andrejevics Balugjanszkij, 168�172.
43 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 uta-sítás kimondta, az uralkodó a jogászképzés korszerûsítése és atudományos minõsítési rendszer kidolgozása érdekében elren-deli, hogy a szentpétervári egyetemen jogtudományi kandidá-tusokat képezzenek, akik késõbb alkalmasak lesznek a profesz-szori állások betöltésére. A szentpétervári és a moszkvai uni-verzitás jogi karainak legjobban végzett hallgatói közül kiválasz-tottak hat-hat fõt erre a célra. A �jelölteket� az elméleti oktatásmellett gyakorlati képzésben is részesíteni kellett. Az egész ok-tató tevékenység megszervezésével és vezetésével az uralkodóBalugyánszky államtitkárt bízta meg, aki a �kandidátusképzõ�tanmenetét és tantervjavaslatát 1828. március 14-én terjesztette acár elé Az orosz jogtudomány propedeutikájának és történetének tan-terve címmel. A �curriculum� három fejezetre tagolódott, ame-lyek közül az elsõ rész a jogtudományról és annak ágairól szólt.Ez általános fogalmakat, az állami közjogot, a polgári törvé-nyeket, a görögkeleti egyházjogi szabályokat, büntetõjogi, vala-mint kincstári és rendészeti jogismereteket, továbbá a birodalomnépeinek jogait tartalmazta. A második rész a jogtudományokmódszertanával foglalkozott, a harmadik pedig a jurisprudentiatörténetével.44
I. Miklós � Szperanszkij javaslatára � elfogadta a tantervet,ezért a kurzus elsõ csoportjának tagjai nem egészen másfél évalatt befejezték propedeutikai tanulmányaikat, de ez idõ alattmindennap meg kellett jelenniük a kancellária II. ügyosztályánis. Ezt a képzési formát külföldi tanulmányút követte. Az 1810-ben Wilhelm von Humboldt (1767�1835) által alapított BerliniEgyetemen folytathatták stúdiumaikat, hogy elsajátítsák a tör-vényalkotás alapjait. Visszaérkezésük után egy Balugyánszkyvezette grémium elõtt újabb vizsgát kellett tenniük, amelynekigen szigorúak voltak a feltételei. A bizottság elismerte a fiataltudósok felkészültségét, és nagy részüknek megadta a kandidá-
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44 Fatyejev: Akagyemicseszkaja i goszudarsztvennaja, 118�120.; Tomszi-nov, V. A.: Balugjanszkij Mihail Andrejevics. In: Zakonodatyelsztvo, 1998/1.24�25.
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tusi minõsítést. Ebbõl az iskolából került ki az oroszországi jogifakultások szinte összes tanára, a legjelesebb ügyvédek zöme ésa legkiemelkedõbb államférfiak egész sora. Ezen jogászok közülsokan részt vettek a Szvod zakonov, a hatályos jogszabályok gyûj-teményének összeállításában is, amely az orosz jogtörténetegyik kimagasló teljesítménye.45
Balugyánszky 1826 óta folytatott törvényszerkesztõ tevé-kenységet a kancellária II. ügyosztályának keretén belül. Ez a hi-vatal a Törvényszerkesztõ Bizottság munkájának folytatása volt,de hatáskörét módosították és lényegesen megnövelték. Tulaj-donképpen két részlegbõl állt, mindegyik minisztériumi jogkör-rel rendelkezett. Balugyánszky államtitkári rangban vezette ahivatalt, amelynek fõ feladata valamennyi addig kiadott törvényösszegyûjtése, a hatályát vesztett és egymásnak ellentmondójogszabályok kirostálása, végül pedig az érvényben lévõ jog-anyagból készülõ hivatalos törvénygyûjtemény kiadása volt.Balugyánszky személyesen � legképzettebb munkatársai se-gítségével � átvizsgálta az összes állami és nagyobb magán-levéltár idevágó anyagát, nemegyszer maga a cár, I. Miklós in-tézkedését kellett kérnie, hogy megnyissák elõtte a féltve õrzöttarchívumokat.46 Alig három év leforgása alatt elkészült a gyûj-téssel, amely az írott jog valamennyi emlékét felölelte, a cároktörvényei mellett az egykori részfejedelemségek jelentõsebb jog-szabályait is tartalmazta. A hatalmas munka sikeres befejezésétbizonyítják a Balugyánszky számára adományozott újabb rend-jelek, a szentpétervári egyetem díszdoktori oklevele és a titkostanácsosi cím elnyerése.47
Az összegyûjtött anyagot ezután kezdték értékelni, és elkü-löníteni a hatályos, még érvényben lévõ törvényeket az elavult,egymásnak ellentmondó rendeletektõl, jogszabályoktól. A jogianyagok elemzése és értékelése két évet vett igénybe, és ezután
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45 Tomszinov, V. A.: M. A. Balugjanszkij. In: Rosszijszkije pravovediXVIII�XX vekov. (Ocserki zsiznyi i tvorcsesztva v dvuh tomah.) T. 1.Moszkva, 2007. 202�220.
46 Tardy: Balugyánszky Mihály, 207.
47 Baranov: Balugjanszkij, sztatsz-szekretar, 93.
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kezdõdött el a legfelelõsségteljesebb része a munkának, a hatá-lyos birodalmi törvénykönyv, a Szvod zakonov összeállítása.1830-ban látott napvilágot a tizenöt kötetes Az Orosz Biroda-lom Törvényeinek Teljes Gyûjteménye (Polnoje szobranyije zakonovRosszijszkoj imperii), amely tartalmazta az összes kiadott cáriukázt 1649-tõl 1826-ig. 1832-ben készült el Balugyánszky a hatá-lyos törvények gyûjteményével, de csaknem még két esztendõtvett igénybe, amíg a különféle minisztériumok és egyéb fõhiva-talok észrevételeinek figyelembevételével az megkapta véglegesformáját. E munka szigorú rendszerességgel ölelte fel az egészorosz jogot, és magába foglalta a közjogi alaptörvényektõl kezd-ve a rendészeti jogszabályokig a teljes tételes joganyagot. A Szvodzakonov 1835. január elsején lépett életbe, és kisebb-nagyobbmódosításokkal egészen a cárizmus bukásáig, 1917-ig maradthatályban.Kiemelkedõ törvényszerkesztõi tevékenységéért 1833. janu-ár 29-én Balugyánszky megkapta a lengyel Fehér Sas-rendet,egy podóliai birtok tizenkét évi ingyenes haszonélvezetét, vala-mint 3500 rubeles, élete végéig folyósítandó járadékot. Két évvela Szvod zakonov életbelépése után, 1837. július 16-án I. Miklós aneves jogtudóst minden leszármazottjával együtt felvette azörökletes nemesség sorába. 1839. július 3-án a legmagasabborosz közjogi testület tagjává választották, és ezáltal a szenátorirangot is elnyerte. 1841. április 16-án pedig megkapta a legma-gasabb cári kitüntetést, az Alekszandr Nyevszkij-rendet.48 
Említést kell tennünk arról is, hogy ezekben az évekbenBalugyánszky nagy segítségére volt az Oroszországban tartóz-kodó fiatal magyar tudósoknak is. Közéjük tartozott a nyelvészés etnográfus Reguly Antal (1819�1858),49 aki 1841. június 11-énérkezett meg Szentpétervárra azzal a céllal, hogy ott készüljönfel a keleti finnugor népek felkutatására, a finnugor dialektusoktanulmányozására. Az államtitkár közbenjárásával Regulynaksikerült majdnem három évet eltöltenie az Urál vidékén és
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48 Bajcura: Zakarpato-ukrainszkaja intyelligencija, 84.
49 Pápay József: Reguly Antal emlékezete. Budapest, 1970.; Szíj Enikõ(szerk.): Reguly Antal �hangjegyre szedett� finnugor dallamai. Budapest, 2000.
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Nyugat-Szibériában, ahol jelentõs anyagot gyûjtött össze a finn-ugor népek nyelvérõl, néprajzáról.50 Leveleibõl kiderül, hogyBalugyánszky minden iránt lelkesedett, ami Magyarországgalvolt kapcsolatos. Valószínûleg ez is közrejátszott abban, hogyújabb érdeklõdés kerítette hatalmába a hetvenes éveiben járóBalugyánszkyt szülõhazája iránt.1845-ben fiával, két lányával és vejével, valamint két uno-kájával együtt egy hosszabb magyarországi utazásra indult,hogy családja tagjainak megmutassa azokat a városokat, ahol afiatalságát töltötte, tanulmányait folytatta. Bécsben látogatásttett az egyetemen, ahol elérzékenyülve és könnyezve mutattameg családjának azt a tantermet, amelyben egykor Sonnenfelselõadásait hallgatta.51 Szeptember 13-án érkezett meg Pestre, éshazalátogatásáról elsõként az egyik legismertebb itthoni németnyelvû hetilap, a Der Ungar számolt be: �Néhány nap óta olyférfiú tartózkodik körünkben, aki csodálatos és ritka szerencsé-tõl koszorúzott életpályájával jogosan áll az általános érdeklõdésközéppontjában. Balugyánszky, egykori nagyváradi professzornegyvenkét évvel ezelõtt vándorolt ki Oroszországba Fesslerrel,a híres történetíróval együtt. Oroszországban a jelenleg uralko-dó Miklós cár nevelõje lett, most pedig titkos tanácsos és szená-tor.�52 Pesti tartózkodása alatt felkereste mindazokat a helyeket,amelyekhez ifjúkora emlékei fûzték, de gyakran ellátogatott az1837-ben megnyílt Nemzeti Színházba is. Találkozott egyetlenmég életben maradt testvérével, Balugyánszky János nyugalma-zott ezredessel és annak Katalin nevû lányával.A Balugyánszky család október közepéig maradt Pest-Bu-dán, és még a tél beállta elõtt, november végén érkezett vissza azorosz fõvárosba. A következõ másfél év azonban már nem sokjót hozott az igazságügyi államtitkár életében, mivel egészségiállapota egyre romlott, mind gyakrabban gyötrõ fájdalmak kí-
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50 Havasné Bede Piroska � Somogyi Sándor (szerk.): Magyar utazók,földrajzi felfedezõk. Budapest, 1973. 199�203.
51 V. Molnár: Magyar�orosz kulturális kapcsolatok, 63�64.
52 Tardy: Balugyánszky Mihály, 229.
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nozták. Élete utolsó hónapjainak szenvedéseit nagy lelkierõvelviselte, de még ekkor is készséggel állt mindazok rendelkezé-sére, akik támogatásért folyamodtak hozzá. Balugyánszky, akiszinte páratlan életmûvet mondhatott magáénak, 1847. április 3-án 78. életévében távozott az élõk sorából.53 Holttestét a szent-pétervári Alekszandr Nyevszkij-kolostor kriptájában helyeztékörök nyugalomra, ahova tisztelõinek százai kísérték utolsóútjára.
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BODNÁR ERZSÉBET 
Francia�orosz tárgyalások az Oszmán Birodalom felosztásáról, 1807�1808

A három kontinensre kiterjedõ Oszmán Birodalom birtokainakfelosztására a 18�19. század folyamán számos terv született.1 Az�Ottomán örökség� felosztását szorgalmazó elképzelésekrõl nehézkideríteni, hogy komoly, határozott külpolitikai célok megvaló-sítását szorgalmazó kormányzati iratokról van szó, vagy azokcsupán realitást nélkülözõ diplomáciai próbálkozások, hipoté-zisek, az európai nagyhatalmak diplomáciájának csábító politi-kai szüleményei. A tervezetek megjelenését egyrészt a valahanagy és félelmetes Oszmán Birodalom hanyatlása és belsõ prob-lémáinak ismerete, másrészt �a reménytelenül beteg� állam birto-kai iránt megnövekedett európai nagyhatalmi aktivitás inspirál-ta. A 19. század elején vázolt felosztási elképzelések közül talánaz egyik legérdekesebbet Napóleon körvonalazta I. Sándor szá-mára Tilsitben 1807 júniusában, melyet a két uralkodó diploma-tái részben a tilsiti béketárgyalásokon, majd késõbb, 1808 tava-szán Szentpéterváron vitattak meg.I. Sándor (1801�1825) uralmának kezdetén az orosz külpoli-tika irányítói azon a véleményen voltak, hogy az Oszmán Biro-dalom a gyengesége folytán Oroszországnak kellemes szom-szédja, ezért nem kell bántani. Az orosz kabinet a keleti kérdés-ben követett politikájában kitartott az Oszmán Birodalom integ-ritása mellett, az orosz�török viszony az 1799-es szövetségennyugodott, amelyet még I. Pál (1796�1801) kötött meg. Az újkülpolitikai programba belefogalmazták, hogy az Oszmán Biro-dalom épségét meg kell õrizni, és törekedni kell a jószomszédi
1 A felosztási terveket lásd: Djuvara, T. G.: Cent projects de partage dela Turquie. Párizs, 1914.
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kapcsolat továbbfejlesztésére. Ez az elképzelés II. Katalin (1762 �1796) uralkodásának utolsó éveiben körvonalazódott, amit Pál iskövetendõnek tartott. I. Sándor az európai udvarokban szolgá-latot teljesítõ követeihez küldött elsõ instrukciójában török poli-tikáját azzal indokolta, hogy politikai rendszerének egyik elvé-bõl következik: �mindig minden erõmmel úgy cselekedjek, hogymegõrizzem az államot [Oszmán Birodalmat], amelynek gyen-gesége és rossz irányítása értékes garanciája a mi biztonságunk-nak�.2 Szentpétervár, Nagy-Britanniához és Franciaországhozhasonlóan, diplomáciai eszközökkel kívánta megszilárdítani be-folyását az Oszmán Birodalomban, a Földközi-tenger keleti me-dencéjében és a Balkánon. A Portával kötött 1799-es szövetségmegerõsítését szorgalmazta, mert annak segítségével reméltemegtörni az angol, illetve a francia kabinetnek Közel-Kelet ésIrán felé irányuló próbálkozásait, és attól várta ott saját pozíció-jának további növekedését. A cár elképzelése a szentpétervári udvari körökben számosbefolyásos követõre talált. Ny. P. Panyin, V. P. Kocsubej, A. A.Czartoryski, a Voroncov testvérek, I. Sándor �fiatal barátai� éstanácsadói mindannyian az Oszmán Birodalom integritása mel-lett álltak ki. Panyin azon a véleményen volt, hogy �támogatnikell (�) az Ottomán Portát�.3 Az uralkodó egyetértett vele, mertszerinte �ennek az államnak a gyengesége és a rossz igazgatásahozzájárul ahhoz, hogy egészben létezve hasznos legyen Orosz-ország számára�.4 1804 elején az orosz politikai elit kiállása azOszmán Birodalom egyben tartása mellett még nagyobb hang-súlyt kapott. Czartoryski titkos feljegyzésében kiemelte, hogy �acél, amit most magunk elé kell tûzni, csupán egy lehet � meg-
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2 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 Kollegiiinosztrannih gyel N. P. Panyina o polityicseszkoj szisztyeme Rosszijsz-koj imperii [Nye rannyeje vtoroj polovini marta, nye pozdnyeje 16 (28)ijulja 1801 g.]. 72.
4 VPR. Szer. I. T. 1. dok. 78. 213.
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õrizni az Ottomán Birodalmat a jelenlegi állapotában�.5 Meg-látása szerint az Orosz Birodalom számára az adott nemzetköziviszonyok ismeretében a leghasznosabb egy gyenge és nyugodtszomszédot tisztelni az Oszmán Birodalomban, amelynek, haszükség van rá, célszerû a védelmére kelni. �Ha Franciaország azeurópai Törökország ellen háborút indítana, akkor Oroszország-nak semmit sem sajnálva, abba be kellene avatkozni�6 � írta.Az Oszmán Birodalom hasznos létezését megfogalmazókoncepció mellett jól megfért az orosz kormány azon törekvéseis, hogy a török uralom ellen szervezõdõ mozgalmak vezetõittámogassa, és segítségükkel a Balkán-félszigeten és a Kaukázus-ban a befolyását tovább erõsítse. A védnöki szerep vállalása7 és afüggetlenségi küzdelmek segítése ellenére külpolitikájában ki-tartott a Portával a baráti viszony fenntartása, valamint a Balká-non a status quo megõrzése mellett, és ez realizálódott az 1805szeptemberében megkötött orosz�török megállapodásban is.8Az orosz kabinet elégedett volt a keleti kérdésben elért eredmé-nyével, és a küszöbön álló Napóleon elleni háborúra koncentrált.1801 tavaszától Oroszország az európai ügyekben önelszi-getelõ, izolációs politikát folytatott, amely 1804-ig volt tartható.1803. május 12-e után kiújultak a harcok Nagy-Britannia ésFranciaország között. A megváltozott körülmények közepettemegnõtt a szerepük a német államoknak Oroszország Európa-politikájában. A fõ feladat, amelyet az orosz kormány maga elétûzött, az lett, hogy megakadályozza a francia befolyás növe-kedését a térségben, és olyan korlátot (barrière-et) építsen anémet államokból, amely képes útját állni a francia terjeszkedés-
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5 Szbornyik Russzkovo Isztoricseszkovo Obscsesztva. (A továbbiakban:Szb. RIO.) Szentpétervár, 1867�1916. T. 77. 489.
6 Szb. RIO. T. 77. 499.
7 Az orosz kormány az 1774-es kücsük-kajnardzsi békében szerzettprotektori jogát a balkáni államokhoz fûzõdõ kapcsolata erõsítésérehasználta, és arra hivatkozva képviselte az Oszmán Birodalomban élõkeresztények érdekeit.
8 A megállapodás teljes szövegét lásd: VPR. Szer. I. T. 2. dok. 184.582�594.
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nek. Oroszország nem engedhette Ausztria leigázását és szét-hullását, mert azzal az a reális politikai erõ tûnt volna el az euró-pai küzdõtérrõl, amelyre a Napóleon-ellenes politikájábantámaszkodhatott. Ugyanez volt az álláspontja Poroszországgalkapcsolatban is.9Szentpétervár azonban az Ausztria és Poroszország közöttfeszülõ ellentéteket nem tudta feloldani, és miután együtt egyNapóleon-ellenes koalícióban nem számolhatott velük, elõtérbekerült az angol�orosz szövetség létesítésének lehetõsége. Az1804-ben bekövetkezett drámai események (Enghieni herceg ki-végzése) siettették a folyamatot, 1805 tavaszán tárgyalások kez-dõdtek Londonban angol�orosz szövetség megkötésérõl, ame-lyet hamar tetõ alá hoztak. 1805. április 11-én írták alá a megál-lapodást, amely az Angol�orosz szövetségi konvenció a béke helyreál-lításának módjáról Európában címet viselte.10 Az angol�orosz szö-vetség, amely a harmadik koalíció alapját adta, több okból,szempontból is fontos állomásnak számít az adott idõszak oroszkülpolitikájában. Egyértelmûvé vált, hogy az Orosz Birodalomaz európai eseményekbõl nem maradhat ki, az izolációs politikaönelszigetelést hozna, amit ilyen katonai potenciállal rendelkezõnagyhatalom nem engedhet meg magának. Továbbá világossávált az is, hogy az orosz érdekeket sértõ francia terjeszkedést azorosz kormány a diplomácia eszközeivel nem tudja feltartóztat-ni. 1805-tõl 1807-ig a Napóleon elleni küzdelem foglalta el a köz-ponti helyet az orosz külpolitikában. A harmadik (1805), majd anegyedik koalíció (1806 �1807) katonai vereségei után Oroszor-szág arra kényszerült, hogy elfogadja a francia szövetséget (a
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9 Lásd részletesen: Bodnár Erzsébet: Régi és új vonások az orosz külpo-litikában, 1801�1825. 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.): Isztorijavnyesnyej polityiki Rosszii. Pervaja polovina 19. veka. Ot vojn Rosszii protyivNapoleona do Parizsszkovo mira 1856 g. Moszkva, 1995. 40.
10 A megállapodás teljes szövege: VPR. Szer. I. T. 2. Moszkva, 1961.dok. 117. 355�377.
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tilsiti békekötésre 1807. július 7� 9-e között került sor), és vállaljaannak terheit, a kontinentális rendszerhez csatlakozást.11
1806 elejéig a Porta eleget tett az 1805-ben megkötöttorosz�török szerzõdésben vállalt kötelezettségeinek. Austerlitzután (1805. december 2.) azonban Napóleon hadi sikereinek, va-lamint a Konstantinápolyban megélénkülõ francia diplomáciaintrikálásának köszönhetõen távolodott Oroszországtól. Azeurópai események hatására a török kormányban a reváns híveikerekedtek felül, és francia segítséggel az Orosz Birodalomhozkerült török birtokok visszaszerzésében reménykedtek.12 1806tavaszától a török kabinet mind gyakrabban sértette meg az1805-ös orosz�török egyezmény pontjait, �nem teljesítette az ab-ban foglalt kötelezettségeit�.13 A konstantinápolyi orosz követ,A. Ja. Italinszkij erõfeszítései sorra eredménytelenek maradtak.14
1806 júniusában Czartoryski, az orosz külügyminiszter márattól tartott, hogy a velük hadban álló Napóleon �arra kénysze-ríti a Portát, vesse alá magát az akaratának�,15 különben táma-dást indít ellene. A dalmáciai francia csapatösszevonások továbbnövelték az orosz félelmet. Egyre reálisabban merült fel annak aveszélye, hogy az erõs francia nyomásnak kitett török kormányenged, megnyitja határait, és beleegyezik a Dunai Fejedelem-ségek francia megszállásába, ahonnan azután Napóleon meg-szervezheti az oroszok elleni támadását. Az orosz kabinet � afrancia közelség miatt a déli határai védelmének megerõsítéseérdekében � a protektori jogára hivatkozva felkarolta a DunaiFejedelemségek ügyét. A Porta, ahogy az orosz�török megálla-
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11 Bezotosznij, V. M.: Vnyesnyepolityicseszkij vibor Rosszii na geopolityi-cseszkom prosztransztve Jevropi v epohu 1812 goda. In: OtyecsesztvennajaIsztorija, 2008/2. 68.; lásd még: Troickij, Ny. A.: Alekszandr I protyiv Napo-leona. Moszkva, 2007. 166.; Lieven, Dominic: Russia against Napoleon: theTrue Story of the Campaigns of War and Peace. London, 2009. 96.
12 Lásd részletesen: Bodnár Erzsébet: A keleti kérdés az orosz külpoli-tikában 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 voproszvo vnyesnyej polityike Rosszii. Moszkva, 1978. 58�60.
15 VPR. Szer. I. T. 3. dok. 71. 189.
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podásokat, úgy a Moldvára és Havasalföldre vonatkozó szer-zõdéseket sem tartotta be. A Dunai Fejedelemségek élérõl oroszjóváhagyás nélkül távolította el a fejedelmeket, ConstantinYpszilantit és Alekszander Moruzzit. Erre válaszul I. Sándor1806 novemberében elrendelte a fejedelemségek megszállását.1806. december 20-án a Porta hadat üzent Oroszországnak, ésezzel kezdetét vette a több mint öt évig elhúzódó háború.16
I. Sándor uralkodása kezdetétõl a keleti kérdésben követett bé-kés politika ezzel véget ért. Azonban A. Ja. Budberg külügymi-niszter feljegyzései, utasításai és K. O. Pozzo di Borgo konstanti-nápolyi békemissziója 1807 tavaszán17 mind azt igazolják, hogya háború elsõ szakaszában (1807 júliusáig) az európai ügyekkelelfoglalt Oroszország az Oszmán Birodalommal sem hosszúideig hadakozni, sem tõle területet szerezni nem akart, csupánazt óhajtotta elérni, hogy �ráébressze ezt a hatalmat, pontosantartsa be a két állam között meglévõ megállapodásokat�.18 

1807 júniusának végén a tilsiti tárgyalások hatására változottmeg az orosz kormánynak a keleti kérdésben követett álláspont-ja, és késznek mutatkozott tárgyalni a francia császárral az Osz-mán Birodalom felosztásáról. Bár Napóleon és I. Sándor titkosmegbeszéléseirõl semmiféle hivatalos feljegyzés vagy protokollnem maradt fenn, mégis nagy valószínûséggel feltételezhetjük,hogy az Oszmán Birodalom felosztásának kezdeményezése ésabba Szentpétervár bevonása Napóleontól származott.19 Erreegyébként a cár maga is utalt az 1807. június 27-én Tilsitben keltlevelében, amelyben a porosz királynak, III. Frigyes Vilmosnakszámolt be arról, hogy Napóleon a hosszú, háromórás eszme-cseréjük végén �felvetette, vitassák meg a Török Birodalom fel-osztásának kérdését is�.20 I. Sándor úgy vélte, hogy a béketár-gyaláson több fontos európai ügyben hamar döntés születhet,
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16 Jelavich Barbara: A Balkán története. I. köt. Budapest, 1996. 113 �114.
17 VPR. Szer. I. T. 3. dok. 248�250., 595�611.
18 VPR. Szer. I. T. 3. dok. 242. Insztrukcija minyisztra inosztrannihgyel 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.
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viszont a törökkérdés kezelése nehezebbnek ígérkezik, és az kel-lõ óvatosságot, alapos elõkészítést, áttekintést igényel az oroszkabinet részérõl.Napóleon a �keleti tervét� elõször az egyiptomi hadjárata ide-jén körvonalazta, akkor a hatalmas örökséget vagy annak jelen-tõs részét egymaga kívánta megszerezni. Talleyrand, ismervéncsászára titkos vágyát, 1805-ben azt javasolta, hogy hódítsák el aTörök Birodalomtól európai birtokait, és azt adják át Ausztriá-nak. Ez az elképzelés az adott körülmények között remeknektûnt, mert elszakította volna Ausztriát Oroszországtól. Francia-ország nyert volna egy szövetségest, és a török birtokokért cse-rébe Ausztria került volna összeütközésbe Oroszországgal, illet-ve az Oszmán Birodalommal.21 Napóleon hasonló eredménytvárt a Tilsitben elõhúzott felosztási tervétõl. Azt remélte, hogy az�ottomán örökség� egy részének felajánlása révén az oroszok szö-vetsége mellé megszerezheti a cár jóindulatát az európai ügyekrendezésében, azaz I. Sándor lemond európai követeléseirõl.22
Bár nehéz rekonstruálni, hogy valójában milyen beszélgetésfolyhatott a két uralkodó között, egy dolog bizonyos, mindket-ten készek voltak a Oszmán Birodalom részleges felosztásátmegvitatni. A tilsiti békeszerzõdéshez csatolt nyolcadik titkoscikkelyben foglaltak alapján, �ha Törökország nem fogadja elFranciaország közvetítését az orosz�török megbékélésben�,akkor Franciaország Oroszországgal együtt fog fellépni azOszmán Porta ellen, és a két szerzõdõ fél egyetértésben megálla-podik abban, hogy a török iga és szenvedés alól felszabadítják azOszmán Birodalom valamennyi tartományát Európában, kivéveKonstantinápolyt és Ruméliát�,23 ez a feltételezés igazolódnilátszik.A tilsiti tárgyalások azt prezentálják, hogy a keleti kérdésvolt az egyetlen terület, ahol a két hatalom � az 1805 és 1807 kö-zött folytatott hosszú és véres háborúinak a lezárása után � kö-
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21 Djuvara: Cent projects, 338�340.
22 Schroeder, Paul W.: The Transformation of European Politics (1763�1848). Oxford, 1994. 332.; Isztorija vnyesnyej polityiki Rosszii, 66�67.
23 VPR. Szer. I. T. 3. dok. 258. 645�646.
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zeledhetett egymáshoz. Az európai ügyekben csekély egyetértésmutatkozott, így a megbeszéléseket és a jövõbeni együttmûkö-dést azokra nem lehetett alapozni. A szövetségre lépõ partnereka keleti kérdésben viszont kölcsönösen tehettek engedménye-ket, Napóleon is hozhatott áldozatot a közel-keleti tervei kárára.Ez volt az ára annak, hogy Oroszországot a francia befolyás alávonja, és kivédje beavatkozását az európai ügyekbe. Napóleonaz európai problémákról � a német- és a lengyelkérdésrõl, vala-mint az itáliai államok, Poroszország és Szilézia sorsáról � nemakart hosszas tárgyalásokba bonyolódni az oroszokkal, ezért1807 után közel-keleti politikáját európai érdekeinek rendeltealá. Miután az Oszmán Birodalom integritásának megõrzésenem volt a célja, a keleti kérdést diplomáciai manõverezésrehasználta. Napóleon az európai hódításaiból nem akart engedni,az Oszmán Birodalom birtokait ajánlotta fel az osztozkodásra aszövetségeseivel és az ellenfeleivel folytatott megbeszélésein.Elsõ ízben 1805-ben az Ausztriával folytatott tárgyalásai soránigyekezett megvalósítani ezt az elképzelését.24
Az Oszmán Birodalom felosztásáról nem született írásosmegállapodás Tilsitben, Napóleon I. Sándorral csupán arróldöntött, hogy az �ottomán örökség� fontos kérdéseit egy késõbbiidõpontban fogja megvitatni.25 Napóleon a �keleti tervével� azon-ban nem érte el a várt hatást, nem sikerült �elvarázsolnia� I. Sán-dort, aki egyébként alaposan felkészítette a megbeszélések le-folytatására kiválasztott diplomatáit. A. B. Kurakin és D. I. Lo-
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24 Narocsnyickij, A. L. � Kazakov, Ny. I.: K isztorii vosztocsnovo vopro-sza. (O celjah Rosszii i Francii na Balkanah v 1807�1808 gg.). In: Novaja i No-vejsaja Isztorija, 1969/6. 55�56.
25 Bár Napóleon a felosztási javaslatát Tilsitben nem vetette papírra,az alapvonalaira 1808 elején, a szentpétervári francia�orosz tárgyalásokidején fény derült. I. Sándor a francia diplomácia képviselõivel folytatottmegbeszélésein többször hivatkozott a császár tilsiti ajánlatára, hogyosszák fel egymás között az Oszmán Birodalmat. Caulaincourt, a péter-vári francia követ ezzel kapcsolatban azt jegyezte le az emlékirataiban,hogy Napóleon Tilsitben az ígéreteiben �jóval messzebb ment, mintahogyan a politikájában akart�. Caulaincourt, Armand Louis Augustinde: Memoires du general de Caulaincourt. T. I. Párizs, 1933. 244.
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banov-Rosztovszkij számára titkos utasítást szerkesztett,26
amelyhez kiegészítéseket csatolt. A Kiegészítések tervezete az inst-rukcióhoz címû írásban megismételte az Oszmán Birodalommalkapcsolatos elképzelését, melynek esszenciája továbbra is az ma-radt, hogy az Orosz Birodalom számára az Oszmán Birodalomgyenge szomszédsága jobb a széthullását óhajtó Franciaországerõs szomszédságánál. A tilsiti béketárgyalás alapjául szolgáló iratok rávilágítanakaz orosz külpolitikának az európai ügyekben és a keleti kérdés-ben 1807-ben követett alapvonalára. Ami az Oszmán Birodalomsorsát illeti, I. Sándor arról úgy fogalmazott az utasításában, nemóhajtaná, hogy �(�) a törökök Európából teljesen kiszoruljanak.Az Ottomán Birodalom annyira gyenge és dezorganizált, hogyOroszország sohasem fog kevésbé veszélyes szomszéddal bírni,és bármilyen változás, amely ennek a birodalomnak a megsem-misüléséhez vezetne, nem lenne elõnyös�27 az orosz állam szá-mára. Világossá tette azt is, hogy �(�) a Török Birodalom gazdageurópai tartományainak teljes felosztása nem lehetséges anél-kül, hogy ne sérülne a jó viszony, melynek megõrzése az érintettállamok számára fontos�.28 Konstantinápoly birtoklásának kér-désével kiemelten foglalkozott az utasításában. �Konstantiná-poly mindig is a viszálykodás almájául és a végeláthatatlan vitákforrásául fog szolgálni, amelyeket elsimítani nagyon nehéz, éshogy valójában ennek a fõvárosnak a birtoklása számít kulcs-fontosságú ügynek. Különösen fontos ez Oroszország számára,mert ha Konstantinápolyt valaki más fogja birtokolni, és nemOroszország vagy Törökország, a mi jelenlegi pozícióink a Fe-kete-tengeren mind jelentõségüket veszítik, vagy végsõ esetbenmind bizonytalanná válnak�29 � írta. Nyilvánvaló, hogy ennek aproblémának a felvetése mögött I. Sándor tapogatózási szándé-ka rejlett, a segítségével akarta kipuhatolni, hogy Franciaország
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26 VPR. Szer. I. T. 3. prim. 414. Projekt insztrukcij upolnomocsennimdlja vigyenyija peregovorov o mire sz Francijej, 754�757.; Projekt dopol-nyenyija k insztrukcijam, 757�760. 
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.
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beleegyezik-e a város orosz kézre jutásába, s ha igen, akkor mi-lyen kompenzációt kér érte cserébe a Balkánon.A cár világosan látta azt is, hogy az Oszmán Birodalom tel-jes felosztásából Bécset nem hagyhatják ki, ami tovább bonyolít-ja az oszmán hagyaték elrendezésének kérdését. Ausztria terü-leti növekedése viszont Oroszországnak nem állt az érdekében,ahogyan Franciaországnak sem. Sándor tisztában volt azzal,hogy az �ottomán örökség� végleges felosztásából a legnagyobbhasznot Nagy-Britannia és Franciaország húzná. �Mindezek afontos összetevõk együttvéve arra késztetnek, hogy határozot-tan mondjak nemet a Török Birodalom végleges felosztási ter-vére a Boszporusznak ezen az oldalán, ugyanakkor semmikép-pen sem fogom ellenezni azoknak a tartományoknak az átszer-vezését, amelyek Franciaország és Oroszország birtokaival ha-tárosak, ezért az irányukban különleges érdeklõdést kell mutat-nunk. Oroszország esetében Moldvára, Havasalföldre és Szer-biára gondolok, Franciaország esetében Török Albániára és azegykori velencei birtokokra a csatolt területekkel�30 � összegezteálláspontját. Ez egyben azt is jelentette, hogy I. Sándor az Osz-mán Birodalom részleges felosztása mellett döntött, és megbí-zottjai csupán errõl tárgyalhattak Tilsitben. Az orosz kabinettehát nem vetette el az Oszmán Birodalom részleges felosztásá-nak gondolatát, annak teljes felosztásával azonban nem értettegyet. A tilsiti megbeszélések során Szentpétervár számára vilá-gossá vált, hogy Franciaország sohasem mondana le konstanti-nápolyi befolyásáról, és nem egyezne bele a tengerszorosok oroszbirtoklásába sem. Az instrukcióban és az ahhoz készült kiegészí-tésben foglaltak jól szemléltetik, hogy a keleti kérdésben köve-tett orosz külpolitika az I. Sándor uralma kezdetén kidolgozottkurzus mentén haladt tovább 1807-ben is, nem szenvedett jelen-tõs változást sem az Oszmán Birodalommal kirobbant háborúhatására, sem a francia�orosz szövetség megkötése miatt. Az orosz kormány az Oszmán Birodalommal kapcsolatos el-képzeléseit nem tudta valóra váltani Tilsitben, az orosz diplomá-cia nem tudta elérni Moldva és Havasalföld megtartását. Ezentúlmenõen az oroszokat területi veszteség is érte, a Jón-szige-
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30 VPR. Szer. I. T. 3. prim. 414. 758.
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teket és Cattarót át kellett adniuk a franciáknak. A békeszerzõ-désnek a túlságosan is általánosan megfogalmazott titkos nyol-cadik cikkelye, ami egyébként a keleti kérdés megoldására lettvolna hivatott szolgálni, Franciaországra nézve semmilyenkonkrét kötelezettségvállalást sem tartalmazott. A keleti kérdés-sel foglalkozó cikkelyek, amelyek az orosz hadsereg Dunai Feje-delemségekbõl történõ kivonásáról határoztak, illetve a franciákközvetítõ szerepérõl szóltak az orosz�török béketárgyalásokon,Franciaország számára voltak elõnyösek.31
Az �ottomán örökségen� való osztozkodás a francia�orosz dip-lomáciai tárgyalások témája maradt Tilsit után is, és az erfurtitalálkozóig, 1808. szeptember 28-ig az orosz�török háború ki-menetelétõl és a nemzetközi kapcsolatokban bekövetkezett vál-tozásoktól függõen, jó néhány stádiumon ment át. Az egyez-tetések egyrészt Párizsban P. A. Tolsztoj és Talleyrand, másrésztSzentpéterváron az A. Ja. Budberget felváltó új külügyminiszter,N. P. Rumjancev és Armand Caulaincourt francia nagykövetközött folytak.1807. szeptember közepén I. Sándor a Tolsztojnak küldöttinstrukciójában úgy rendelkezett, hogy ha Napóleont nem sike-rül a keleti kérdésben többre rábírni, akkor megelégszik Bessza-rábia Oroszországhoz csatolásával.32 Nem sokkal ez után azorosz követ már olyan utasítást kapott, munkálkodjon azon,hogy Besszarábia mellett Moldva és Havasalföld is az oroszokélegyen. A növekvõ orosz igényt Rumjancev 1807. november ele-jén a Szentpéterváron tartózkodó A. J. Savary tábornoknak akövetkezõkkel indokolta: �Sándor cár kéri Napóleon császárt,hogy amit ígért, most azonnal teljesüljön. Kénytelen ezt kérni,mert a népének fel kell mutatnia a tilsiti megállapodása ered-ményét, és azzal igazolnia kell a békét, amit nem igazán tartanakjónak.�33 Rumjancev ugyanekkor a párizsi orosz követet arrautasította, hogy a tárgyalásai során érje el Besszarábia Orosz-országhoz csatolását, valamint Moldva és Havasalföld ideiglenes
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31 Vosztocsnij voprosz, 63.; Hartley, Janet: Alexander I. London, 1996. 112.
32 Szb. RIO. T. 88. 107.
33 Szb. RIO. T. 88. 229.
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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 Fejede-lemségek átadását, valójában azonban mindent megtett annakérdekében, hogy az orosz óhaj beteljesülését megnehezítse.A beleegyezéséért cserébe, valamint annak reményében, hogyI. Sándor esetleg eláll a szándékától, Sziléziát és a Varsói Nagy-hercegség területi növelését követelte.35 A két diplomácia egyreerõsödõ párbaja, a megoldatlan külpolitikai problémák halmaza1808 elejére a francia�orosz kapcsolatok észrevehetõ elhidegü-léséhez vezetett.36
Napóleon 1808. február 2-án kelt levelével teremtett új hely-zetet, és kínált új megoldást a Dunai Fejedelemségek kérdésé-ben is. A levelét részben a sikertelen francia�angol béketárgya-lások motiválták. Közelgõ háborúja az angolokkal, valamint arendezetlen spanyol és porosz ügy arra késztette, hogy I. Sán-dorhoz forduljon, találkozzanak másodszor is, és orvosolják aTilsit óta felgyülemlett bajokat. A levelében az �ottomán örökség�felosztására konkrét javaslatot nem tett, de új ötletének, aKonstantinápolyon keresztül tervezett indiai hadjáratának ré-szeként utalt az Oszmán Birodalom feldarabolására. �Ha ötven-ezer oroszból, franciából és talán néhány osztrákból álló had-sereg átkelne Konstantinápolyon Ázsiába, még meg se érkezneaz Eufráteszhez, mennyire megrázná Angliát, és térdre kény-szerítené a kontinens elõtt. Én készen állok Dalmáciában, Felsé-ged pedig a Dunánál�37 � írta. Napóleon bármire hajlandó voltannak érdekében, hogy Oroszországot Nagy-Britannia ellené-
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34 Szb. RIO. T. 89. 394�396.; Kennedy Grimsted, P.: The ForeignMinisters 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. 116�117.
37 Correspondance de Napoleon. T. 16. Párizs, 1868. 586.; Djuvara: Centprojects, 355.; Szb. RIO. T. 88. 456�458.; Szolovjov, Sz. M.: ImperatorAlekszandr I. Moszkva, 1995. 188�190. Napóleon indiai hadjáratának ter-ve nem volt új keletû, 1800-ban I. Pállal hasonlót akart véghezvinni.VPR. Szer. I. T. 4. Moszkva, 1965. prim. 14. 65.
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ben maga mellett tudja. A cár támogatását elsõsorban az Osz-mán Birodalom felosztásával akarta elnyerni.I. Sándor 1808. február 17-én találkozott Caulaincourt fran-cia követtel Szentpéterváron, és a Napóleon által felvetett ötletkapcsán hosszasan értekezett vele az Oszmán Birodalom jövõ-beli sorsáról. A franciák keleti kérdésben kialakított új álláspont-jának pontosítását tõle remélte megtudni. �A császár által meg-fogalmazott óhajt, mármint az indiai hadjárat végrehajtásátmegítélvén az a válaszom, hogy Törökországot fel kell osztani,nem kivétel ez alól Konstantinápoly sem, amely fontos áthala-dási pont. Ha olyan felosztásról beszélünk, mint amilyenrõlTilsitben már szó volt, akkor részemrõl minden készen áll. Haviszont teljes felosztást akarnak, arról még tárgyalnunk kell.Úgy gondolom, és errõl tegnap már Rumjancevvel is beszéltem,ezt térképpel a kezünkben kell eldöntenünk�38 � fejtette ki el-képzelését Sándor. Majd az �ottomán örökséget� érintõ tilsiti tár-gyalásokra utalva kijelentette: �Az igényeimben nem megyektovább Moldvánál és Havasalföldnél, és csupán azért nem, mertebben látom a szövetségünk megszilárdítását.�39 Mindez igazol-ni látszik, hogy a tilsiti véleménycserén arról esett szó, hogyFranciaország Albániát, Moreát és Krétát kapja meg a török bir-tokokból.A Napóleon levelével kapcsolatos kérdések további alaposmegvitatását a cár a külügyminiszterére bízta. A tárgyalásokRumjancev és Caulaincourt között február 18-án kezdõdtek.Rumjancev I. Sándorhoz hasonlóan Napóleonnak a keleti kér-désrõl kialakított új elképzelését akarta kipuhatolni, hogy annakismeretében az orosz diplomácia felkészülten tárgyalhasson aközelgõ erfurti találkozón. A francia követ azonban a megbe-szélések során úgy nyilatkozott, hogy semmilyen konkrét útmu-tatást sem kapott a császárától a keleti kérdést illetõen, és azOszmán Birodalom felosztásáról a Napóleon levelében megfo-
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38 Mikhailowitch, Grand-Duc Nicolas: Les relations diplomatiques de laRussie et de la France d�aprés les rapports des ambassadeurs d�Alexandre et deNapoleon 1808�1812. Szentpétervár, 1905. T. I. dok. 59. 189.
39 Uo. 190.
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galmazott elképzelésre alapozva tárgyalhat, az oszmán birtokoksorsáról majd a két uralkodó hozza meg a végsõ döntést erfurtitalálkozójukon.40 Caulaincourt nem vallotta be, hogy 1807 õszéneljuttatták hozzá az új francia koncepciót, és azóta annak alapjánfolytatta a tárgyalásait az oroszokkal Szentpéterváron. Napó-leon 1807. október 31-én szerkesztett titkos utasításában a követetudtára adta, hogy az Oszmán Birodalom felosztása távoli terve,a cárral és minisztereivel mégis tárgyaljon róla, és �minden ere-jével azon legyen, hogy kimutassa, milyen motívumok miattnem lehet hozzákezdeni a megvalósításához. A keleti kérdés ésaz oroszok ahhoz fûzött régi terve jó kötelékül szolgálhat a fran-cia�orosz kapcsolatok erõsítéséhez, éppen ezért törekednie kellarra, hogy az oroszok reményei életben maradjanak.�41
Megjegyzendõ, úgy tûnik, hogy Napóleon jelentõsen felna-gyította az orosz kormánynak az Oszmán Birodalom felosztásairánti érdeklõdését. Azt hitte, hogy a �keleti tervével� Oroszországkeleti törekvéseinek vonzó horizontját nyitotta meg, és annaksegítségével az oroszokat a politikája szolgálatába tudja állítani.Napóleon Talleyrand-nak Erfurt elõtt megvallotta, hogy �a nemlétezõ keleti terveivel� sikerült idõt nyernie legfontosabb euró-pai problémáinak a megoldásához, sikerült kiiktatnia Oroszor-szágot a keleti kérdés lebegtetésével.42 A Caulaincourt-nakkészített utasításból kiderül az is, hogy valójában Napóleonnaknem állt szándékában feldarabolni az Oszmán Birodalmat.A francia követ a császárnak küldött jelentéseiben részletesenbeszámolt a cár javaslatairól, valamint a Rumjancevvel folytatottmegbeszéléseirõl.Az orosz külügyminiszter 1808. március 1-je körül vetettepapírra a francia�orosz tárgyalások során elhangzott vélemé-nyeket, majd a feljegyzését átadta Caulaincourt-nak. A követ to-vábbította ezt az orosz koncepciót is Napóleonnak. Rumjancevaz összefoglalójának találóan A Török Birodalomra vonatkozó
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40 VPR. Szer. I. T. 4. dok. 72. 181.
41 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.
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általános vélemény címet adta, amelynek bevezetõjében Napóleontilsiti javaslatát vázolta. �Tilsitben [szóban] megfogalmazódottaz, hogy az ottomán hatalmat visszavetik Ázsiába, és csupánKonstantinápoly és Rumélia marad az uralma alatt Európában.Arra a döntésre jutottak, hogy a francia császáré Albánia, Moreaés Kréta, Oroszországé Moldva és Havasalföld lesz, Oroszországhatárát a Duna vonala jelöli, így Oroszországhoz csatoljákBesszarábiát is.�43 Majd Napóleonnak a februári levelében kör-vonalazott felosztási tervezetét ismertette. Hozzáfûzte, hogy azorosz uralkodó azt ugyan túlságosan általánosnak találta, mégisfelkészült a megvitatására. Továbbá azt is lejegyezte, hogy I. Sán-dor az Oszmán Birodalom teljes felosztásakor azt �az elvet óhajt-ja követni, hogy növelje Oroszország területeit, de beleegyezikabba, hogy a szövetségesének a birtokai nagyobb mértékben nö-vekedjenek meg�.44
1808 márciusának elsõ hetében Rumjancev és Caulaincourttöbb alkalommal vitatta meg A Török Birodalomra vonatkozó általá-nos vélemény tartalmát. A legélesebb nézeteltérést Konstantiná-poly és a tengerszorosok birtoklásának kérdése váltotta ki közöt-tük. Az orosz külügyminiszter közölte, hogy ezeknek a fontospontoknak orosz kézbe kell kerülniük, különben azok a felosz-tási elképzelések elfogadhatatlanok a számukra, amelyek ezt akövetelésüket nem tartalmazzák. A francia követ tiltakozott elle-ne, és a Dardanellákat követelte. �Kulcs a Fekete- és a Márvány-tengerhez is? Ez túl sok egyetlen kijárathoz, gróf: eggyel ren-delkezni, már az is nagyon jó! Úgy vélem, azt felajánlhatom,hogy mindenkinek saját kulcsa legyen.�45 Konstantinápolyramindkét fél igényt tartott.Végül 1808. március 9-én a több napon át tartó egyeztetésekeredményét, az �ottomán örökség� teljes és részleges felosztásánakorosz változatait és Caulaincourt francia követnek az azokhozfûzött kifogásait egy két részbõl álló rezümében rögzítették,
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43 VPR. Szer. I. T. 4. 189�190.
44 VPR. Szer. I. T. 4. 190.
45 Mikhailowitch, Grand-Duc Nicolas: Les relations diplomatiques,dok. 63. 214�215.
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amely Rumjancev gróf nézetei a Török Birodalom felosztására, vala-mint Franciaország követének Rumjancev gróf javaslatára tett ellen-vetései46 megnevezést kapta. A szentpétervári tárgyalások ezzel véget értek, a tervezetekmegszülettek, de a megvalósításukkal sem Napóleon, sem I. Sándornem kívánt foglalkozni. Az Oszmán Birodalom térképének át-rajzolásán mindkét kabinet lázasan dolgozott, viszont azelképzeléseik következetes véghezviteléhez már nem ragasz-kodtak. A tervezetekben megfogalmazott irreális területi követe-lésekkel � Konstantinápoly és a tengerszorosok megszerzésével� az orosz kormány nem számolt. A moldvai hadsereg fõpa-rancsnokával, A. A. Prozorovszkijjal levelezõ külügyminisztersemmi hasonlóról nem tett említést az utasításaiban. 1808-banfelmerült ugyan egy Konstantinápoly elleni hadjárat gondolata,de az oroszok a város elfoglalásával a Portától csupán a háborúlezárását, a békekötés és egy nagy összegû hadisarc kikénysze-rítését akarták elérni.47
1808 elején a francia és az orosz diplomácia között az �otto-mán örökség� felosztásáról Szentpéterváron folytatott tárgyalásokburkolt célja francia részrõl az volt, hogy Oroszországot Keletenegy hosszan elhúzódó konfliktusba hajszolja bele. Párizs a keletikérdés kiélezésével akarta elérni, hogy az európai ügyekben,részben Lengyelország és Poroszország sorsát illetõen, végredöntés születhessen. Napóleon a felosztási ötletével az oroszdiplomácia figyelmét kívánta lekötni, illetve távol akarta tartaniaz orosz kabinetet az európai ügyekben való aktív részvételtõl,valamint Oroszország katonai erejét szándékozott meggyengí-teni a nyugati határain. 1808-ban az Oszmán Birodalom teljes ésgyors felosztása aligha lehetett Napóleon közeli terve, inkábbjövõbeni hódító politikájának maradt kívánatos tárgya.48

Talleyrand úgy fogalmazott az emlékiratában, hogy �a császár
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46 Uo. 216�217.; VPR. Szer. I. t. 4. 189.; Djuvara: Cent projects, 362�363. Rumjancev a török birtokokat Oroszország, Franciaország és Auszt-ria között osztotta meg.
47 VPR. Szer. I. T. 4. 542.
48 Schroeder: The Transformation of European Politics, 336�337.
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valójában azt óhajtja, hogy az Ottomán Birodalom tartsa meg abirtokait�.49 Az adott helyzetben Napóleon nem mondhatott le aPorta titkos támogatásáról sem (a Török Birodalom bármikorOroszország szövetségese lehetett), Konstantinápolyban ígyarra biztatta a követét, F. Sebastianit, hogy igyekezzen a szultántaz oroszok ellen hangolni.50
Az orosz kormány sem törekedett arra 1808-ban, hogy Fran-ciaországgal együtt valósítsa meg az �ottomán örökség� felosz-tását, annak ellenére, hogy ezt a kérdést a francia követtelSzentpéterváron alaposan megvitatta, azt mutatva, hogy érde-kelt abban. Csupán Napóleon szándékait puhatolta ki, hogymegtudja, meddig hajlandó elmenni a keleti kérdésben, vala-mint a beleegyezését akarta elnyerni a Dunai Fejedelemségekelfoglalásához. 1808 szeptemberében a két uralkodó erfurti talál-kozóján orosz részrõl ezek maradtak a legfontosabb tárgyalásiszempontok. A szentpétervári kabinet továbbra is az OszmánBirodalom részleges felosztása mellett állt, és elzárkózott a teljesfelosztás elõl.51
Az erfurti találkozó egészen más nemzetközi viszonyokközepette zajlott, mint a tilsiti. A spanyol probléma miatt Nagy-Britanniával háborúzó Napóleon számára fontos volt, hogy aszövetsége az oroszokkal megmaradjon. A megváltozott hely-zetet az orosz diplomácia ki is használta, határozott álláspontjá-nak és kitartó politikájának köszönhetõen a Tilsitben megkötött-nél eredményesebb megállapodást írhatott alá. Rumjancev máraz elsõ megbeszélésén az új francia külügyminisztertõl, Jean-Baptiste Champany gróftól a Dunai Fejedelemségeket és Bessza-rábiát követelte,52 amelyet az erfurti szerzõdés ötödik és nyol-cadik cikkelyében a franciák jóvá is hagytak. Emellett az oroszokelérték, hogy az Oszmán Birodalom birtokállományainak épsé-gét is garantálják (tizenegyedik cikkely).53 Az orosz kormány si-
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49 Talleyrand: Memoires, 408.
50 Vosztocsnij voprosz, 64.
51 VPR. Szer. I. T. 4. 463.
52 VPR. Szer. I. T. 4. 349.
53 VPR. Szer. I. T. 4. 362�363.
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keresen valósította meg az Erfurtra kidolgozott külpolitikai prog-ramját úgy, hogy közben hû maradhatott a keleti kérdésben kö-vetett elveihez is. Megszerezte az óhajtott területeket az �otto-mán örökség� részleges felosztása révén, és elérte, hogy elodázzákteljes felosztásának a kérdését. Az orosz külpolitika követendõ elve Erfurt után is az Osz-mán Birodalom integritásának a megõrzése maradt. Ez támaszt-ja alá Rumjancevnek 1808. december 27-én Párizsból küldöttjelentése, amelyben azt tanácsolta I. Sándornak, ne engedje,hogy Napóleon az orosz�török konfliktus rendezésébe beavat-kozzon. Úgy vélte, hogy ha a tárgyalások az Oszmán Biroda-lommal elhúzódnak, és idõközben Franciaország megszabadul�a gondjaitól�, rendet tesz Spanyolországban, akkor mindenkétséget kizáróan Napóleon ismét elõhúzza a �keleti tervét�, amitnagy valószínûséggel Ausztriának is felajánl. Rumjancev �azilyen jellegû tárgyalások� felújítását a franciákkal kiszámítha-tatlan kimenetelük miatt veszélyesnek ítélte.54 Meg volt gyõ-zõdve arról, hogy az orosz kabinet Napóleonnal e kérdésbenelõnyös megállapodást nem tud kötni. Ezért 1808 végétõl ha-tározottan ellenezte az Oszmán Birodalom teljes felosztását kör-vonalazó tervezetek megvitatását a franciákkal, mert �Orosz-országnak állított francia csapdát� látott bennük.Rumjancev a Dunai Fejedelemségek és Besszarábia bizto-sításán túl nem akart újabb területeket elhódítani a törököktõl.Ezt prezentálja Muhib török követtel Párizsban folytatott meg-beszélésérõl készült feljegyzése is, akitõl azt kérte, közvetítsejavaslatát a Portának, hogy �az önszántából mondjon le a DunaiFejedelemségekrõl, amelyeket egyébként már nem birtokolnak,azok már a mi kezünkre jutottak�.55 1808. december 15-én Pá-rizsból Prozorovszkijhoz küldött levelében arra az esetre, ha afrancia udvar ismét elõvenné felosztási tervét, a következõkép-pen összegezte a keleti kérdésben követendõ orosz külpolitikafeladatait: �az érdekünk azt kívánja, hogy kössünk békét [atörökkel], és a sikere érdekében ne mûködjünk együtt senkivel.
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54 VPR. Szer. I. T. 4. 440., 458.
55 VPR. Szer. I. T. 4. 416.
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Az a gyengeség, amelyet most a Porta mutat, olyan óhajt szülmás nagyhatalmakban, hogy osszák fel az Oszmán Birodalmat,de a mi hasznunk az, ha megtartjuk elfoglalt területeiket, és nemmûködünk együtt senkivel sem, valamint nem engedjük, hogya Porta kárára mások használják ki ezt a helyzetet.�56 Rumjancevvéleményében A. N. Szaltikov külügyi államtitkár is osztozott.Az erõegyensúlyról Európában címû írásában, amelyet 1808 végénállított össze, azt tanácsolta, hogy �szigorúan válasszák különNapóleon tevékenységét, amelyeket a céljai elérése érdekébenlép meg azoktól a javaslatoktól, amelyeket azért tesz, hogy elfed-je a színjátékát�.57
1808 végén az osztrákok ellen háborúra készülõdõ Napó-leon az éppen Párizsban tartózkodó Rumjancev elõtt ismét fel-vetette az Oszmán Birodalom felosztásának kérdését, azonbanaz orosz külügyminiszter arról nem óhajtott tárgyalni. 1809. ja-nuár 30-án küldött jelentésében I. Sándornak a következõkép-pen számolt be az eseményrõl: �Felséged elõtt ismert, hogykitértem a Török Birodalom felosztási tervének megvitatása elõl.A megbeszélés errõl folyt volna, de szerencsémre úgy alakultaka körülmények, hogy meggyõzhettem a császárt, halasszuk aztkésõbbre, mert amíg Ausztriával nem rendezõdik a helyzet, azúgysem valósulhat meg.�58
Az orosz diplomácia Napóleonnak a keleti kérdésben köve-tett politikáját kiismerve arra törekedett, hogy az �ottomán örök-ség� megosztásának kérdése a francia�orosz megbeszéléseken atovábbiakban már ne kerüljön terítékre. Napóleon a �keleti ter-vét� újra akkor vette elõ, amikor az orosz�francia szövetség 1810-ben nehéz pillanatokat élt át. Az orosz kormány azonban kitértaz �ottomán örökség� teljes felosztásának megvitatása elõl.
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56 VPR. Szer. I. T. 4. 463.
57 VPR. Szer. I. T. 4. 447.
58 VPR. Szer. I. T. 4. 488.
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MÉSZÁROS ZSÓFIA
Dmitrij Piszarev, az orosz nihilizmus alternatív gondolkodója

Dmitrij Piszarev a 19. századi orosz nihilizmus ikonikus alakja,ideológusa, megtestesítõje. Az orosz nihilizmus radikálisabb, el-lentmondásosabb ágát képviselte, s korai gondolatai más esz-meiséget mutatnak, mint amit általában a sajátosan orosz nihi-lizmus kapcsán említenek azok, akik nem pejoratív értelembenhasználják a szót.A �nihilizmus� szó a latin �nihil�, azaz semmi jelentésû szó-ból származik. Filozófiai értelemben a nihilizmus különbözõ ala-pokon nyugvó tagadást, elutasítást jelent.1 Bár vannak olyankoncepciók, amelyek inkább az értelmetlenséggel társítják a fo-galmat,2 mégis a tagadás a legkisebb közös többszörös, mivel anihilista tagadhat azért valamit, mert értelmetlennek tartja azt,de tagadhat azon az alapon is, hogy valaminek egyáltalán nemismeri el a létjogosultságát. Nietzsche ezt írta: �Az az ember nihi-lista, aki úgy ítél a világról, amiként az van, hogy nem szabadnalennie, s úgy ítél a világról, amiként lennie kellene, hogy nemegzisztál.�3 Úgy érzékelte, hogy Nyugat-Európában az embereknem ismertek el többé semmilyen transzcendens valóságot. Ígyaz olyan magas értékû dolgokat, mint a tudás, az igazság, azerény, a filozófia vagy a mûvészet, amelyeknek van egy földi va-lóságot meghaladó dimenziójuk is, szükségképpen értéktelen-
1 Crosby, Donald A.: Nihilism. In: Craig, Edward (ed.): RoutledgeEncyclopedia 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 Nietzschenihilizmus- és esztétikumképéhez. 90�91. http://doktori.btk.elte.hu/phil/czegledi/dissert_czegledi.pdf 
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nek érzékelték.4 A nyugati nihilizmus metafizikai irányultságúvolt, ellentétben az eszme orosz földön kialakuló változatával.Orosz nihilizmuson az az 1850-es évek végén induló moz-galom, gondolkodásmód értendõ, amely a hagyományos politi-kai és társadalmi rendszer, valamint a tradicionális esztétikai éserkölcsi értékek tagadásával próbált teret adni az általa haladó-nak vélt nyugati értékek átvétele céljából. Értéknek tekintették ademokráciát, az igazságosságon és egyenlõségen alapuló társa-dalmi rendszert, a racionalizmust, valamint a nép felvilágosí-tását. A csoportot forradalmi demokratáknak is nevezik, mivelegy idõ után világossá vált számukra, hogy céljukat csak forra-dalom útján érhetik el a cári Oroszországban.Az orosz nihilizmus két táborra oszlott. Az egyiket, az elõb-bi leíráshoz közelebb álló csoportot Nyikolaj Csernisevszkij ésNyikolaj Dobroljubov, a Kortárs (Szovremennyik) címû folyóiratpublicistái képviselték. A másik kör a Kortárssal idõnként harc-ban 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 eklektikusfolyóirat irányvonalát egyértelmûvé tette. 1862-tõl az addigiszerkesztõ, Grigorij Blagoszvetlov tulajdonába került az újság,ami annak bizonyos fokú radikalizálódását is jelentette.5Az orosz nihilizmus mint fogalom artikulálódásában Turge-nyev Apák és fiúk címû regényének megjelenése számított for-dulópontnak, hiszen ez volt az elsõ olyan véleménynyilvánítás,amely megpróbálta leírni és értékelni a hagyományos rend taga-dásának egyre erõsödõ tendenciáját, nihilizmusnak címkézveazt. Szaltikov-Scsedrin megállapította, hogy a nihilizmus azértvolt jó elnevezés, mert ugyan voltak addig is eszmék és jelen-ségek, de minden zavaros volt, viszont Turgenyev regényétõl
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4 Clark, Maudemarie: Nietzsche, Friedrich. In: Craig, Edward (ed.):Routledge Encyclopedia of Philosophy. Vol. 6. 844�861. London, 1998. 853.
5 Russzkoje szlovo. In. Arszenyjev, K. K. (red.): Enciklopegyicseszkijszlovar. T. 27. Szentpétervár, 1899. 336�337.
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kezdve a problémák eltûntek: mindent nihilizmusnak kezdtekhívni.6 Ez a megjegyzés utal a jelenség komplexitására, arra,hogy a nihilizmus mennyire nem volt egynemû eszmerendszer.Bár mindannyian nyugati irányultságúak voltak, nem igazánvolt egyetlen igazi, kiforrott közös politikai vagy akár szociálisprogramjuk, ezért maga a mozgalom sem volt egységes.7Turgenyev regényének megfogalmazásában a nihilista egyolyan ember, �aki mindent bíráló szemmel néz�, �aki nem hajtfejet semmiféle tekintély elõtt, aki nem fogad el hitre semmiféleprincípiumot, bármilyen tisztelet bástyázza is körül�.8 Ugyan-akkor nem is tesz semmit, csupán rombol. A fõhõs így határozzameg önmagát és eszméjét: �És elhatároztuk, hogy semmihezsem fogunk hozzá komolyabban (�) Csak szidjuk az állapotokat(�) És ezt nevezzük nihilizmusnak.�9
Ahogy azonban a baloldal általában, úgy a Kortárs köre iskarikatúraként tekintett Bazarovra, és különösen az a meggyõ-zõdésük táplálta sértõdöttségüket, miszerint Turgenyev a nem-rég elhunyt Dobroljubovról mintázta hõsét.10 Csernisevszkijszükségét érezte, hogy választ adjon a vádakra, hogy hûen ábrá-zolja az új nemzedéket, többek között ezért írta meg Mit te-gyünk? címû regényét. Ennek szereplõi hisznek egy utópisztikusjövõben, amelyben a racionalizmus és az altruizmus (bár a re-gényben racionális egoizmusként van leírva) alapján épül fel atökéletes társadalom. A szereplõk nem annyira rombolnak és ta-gadnak, mint inkább egy szebb jövõt építenek. Ugyanakkor aregény egyik kulcsfigurája a titokzatos Rahmetov, aki az új nem-zedék képviselõinek non plus ultrája: a sorok között olvasva
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6 Kozmin, B. J.: Dva szlova o szlove �nyigilizm�. In. Uõ: Lityeratura iIsztorija. Moszkva, 1982. 223.
7 Goudsblom: Nihilism and Culture, 8�9.
8 Turgenyev, I. Sz.: Apák és fiúk. Budapest, 2004. 29.
9 Uo. 62�63.
10 Gyürky Katalin: �Mindannyian nihilisták vagyunk.� Dosztojevszkij ésaz orosz nihilizmus. 27. http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/bit-stream/2437/3384/4/disszertacio.pdf 
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rájöhetünk, hogy forradalmár.11 Zord aszkétának tûnik,12 akilényének minden személyes vonatkozását, minden érzését fel-adja, hogy minden ember közös ügyének éljen.13 Így lehet, hogybár stílusa nyers, igazából udvarias, nyersesége csak egy álcaarra, hogy könnyebben teljesítse kötelességét.14 Mindent hasz-nossága alapján értékel. Amit elhatároz, hihetetlen mértékû aka-raterejével véghez is viszi.15 Alakja némiképp hasonlít Bazarovfigurájához, csak sokkal nemesebb, idealizáltabb.Csernisevszkijékhez hasonlóan az individualista, a szó filo-zófiai értelmében nihilisztikusabb Piszarev is találatnak érezte aTurgenyev-regényt. Igazság szerint rá és körére jobban illettBazarov jellemzése. Valószínûleg a hasonlóság miatt vállalta ek-koriban Piszarev Csernisevszkijékkel ellentétben a �nihilista� jel-zõt, s lehetett a lépésben egy csepp polgárpukkasztás. PiszarevBazarov címû 1862-es cikkében azt írta, hogy Turgenyev akarataellenére is egész jól ábrázolta a kor jelenségeit, s viszonylag tár-gyilagos tudott lenni, bár ha az õ körükbõl írta volna valaki amûvet, nyilván a valósághoz hûbb lett volna. Az a hõs hibája,hogy mint energikus figurában, a kor jellemzõi túlságosan fel-nagyítódnak, ezért lesz például tagadása feltétel nélküli. Pisza-rev felrótta neki néhány hibáját (például mûveletlenségét vagyrigorózusságát), de jó oldalait és tragikusságát is kiemelte. Sze-rinte Bazarov lelkében sokkal nemesebb annál, amit mutat (ezhalálakor derül ki), s éppen ez menti meg az erkölcsi zülléstõl.Tragédiáját azzal magyarázza, hogy jelenleg még nem olyan atársadalmi környezet, hogy bármi hasznosat is tehetne, ezért
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11 Walicki, Andrzej: A History of Russian Thought from the Enlighten-ment to Marxism. Oxford, 1980. 189�190. A forradalom nemcsak Rahme-tov képében jelenik meg, hanem a Vera Pavlovna álmában szereplõtitokzatos nõalakéban is, aki körbekalauzolja Verát a szociális utópiában.Csernisevszkij, N. G.: Mit tegyünk? Budapest, 1954. 297. A regény végénnagyon burkolt utalás történik rá, hogy a forradalom már nincsenmessze. Uo. 369.
12 Például szöges ágyon alszik. Uo. 224.
13 Uo. 217.
14 Uo. 234.
15 Uo. 216.
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foglalkozik �csak� tudománnyal. Nincsenek hozzá hasonló ké-pességû emberek, ezért magányra van ítélve. Tudással és akarat-tal rendelkezik, s õ képviseli a jelen romboló, felszabadító erejét.Belõle fejlõdhet ki egy új típus, ami kevésbé egyoldalú, aki kilép-het 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 célo-kat. Szerinte magabiztossága és önössége hatalmas erõt kép-visel.17
Ekkoriban erkölcsi és szociális meggyõzõdésébõl fakadóanPiszarev saját magán kívül mindenhez tagadóan viszonyult.18

Egy 1861-es cikkében, A tizenkilencedik század skolasztikájában arrabuzdított, hogy szabadítsák fel az embert saját gondolkodásánakbátortalansága, az elõítéletek és hagyomány uralma és mindenolyan dolog alól, amely megakadályozza abban, hogy szabadonlélegezzen, és minden irányban fejlõdjön. �Az erkölcs mester-séges rendszerének� elpusztítását szorgalmazta, ami szerinte azembereket a bölcsõtõl kezdve elnyomja.19 Így írt: �Amit szét le-het verni, azt szét is kell verni; ami kibírja az ütést, az megfelelõ,ami darabjaira esik szét, az szemét; mindenesetre üss jobbra ésbalra, ebbõl nem fog és nem is szabad bajnak származnia.�20 Aztállította, hogy a nihilizmus végül az igaz emberség és az igaz tár-sadalmi kapcsolatok megleléséhez vezet.21
Bár ugyanazokat a problémákat tartotta égetõnek, mint
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16 Piszarev, D. I.: Bazarov. http://az.lib.ru/p/pisarew_d/text_0220.shtml 
17 Walicki: A History of Russian Thought, 213.
18 Goudsblom: Nihilism and Culture, 286.
19 Leatherbarrow, W. J.� Offord, D. C. (eds.): A Documentary Historyof Russian Thought. From the Enlightenment to Marxism. Ann Arbor, 1987.198.
20 Idézi: Viktorovics, V. A.� Krasznov, G. V.: Nyigiliszt na rubezse 60-hgodov kak szocialnij i lityeraturnij tyip. In: Nyecskina, M. V. (red.): Revolju-cionnaja szituacija v Rosszii v szeregyinye XIX veka: gyejateli i isztoriki.Moszkva, 1986. 32. 
21 Lampert, Evgenii: Sons Against Fathers. Studies in Russian Radica-lism and Revolution. Oxford, 1965. 314.
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Csernisevszkij és Dobroljubov, õ mégsem volt forradalmár vagyosztályharcos. Kevésbé bízott az emberekben (ezért akarta õketfelvilágosítani), s gyanakvással viszonyult a spontán népi for-radalom ötletéhez, amit a másik kettõ propagált. Errõl tanúsko-dik Harc az életért címû cikke is, amelyben a �nem mindennapiemberekrõl� ír, akik kor- és honfitársaik szemét próbálják fel-nyitni arra, hogy a kor szellemének megfelelõen milyen iránybakell fejlõdni a békés kimenetel érdekében. Ha viszont ez márnem lehetséges, harcosokká válván azok oldalára állnak, akik alegnagyobb hasznot hozzák a nemzetnek. Maguk köré gyûjtik,fegyelmezik és lelkesítik a hasonlóan gondolkodókat, s várjákellenfeleik támadását, ha éppen nem õk adják az elsõ ütést.Mindeközben azonban elsõ számú szempontjuk az, miként le-hetne leghamarabb véget vetni a vérontásnak, s így megoldaniaz elsõ számú konfliktust.22 Individualista volt. Úgy gondolta,hogy egyetlen szükség van, mégpedig az, hogy az ember önma-ga legyen. Korai korszakában azt írta, hogy nincsenek céljai ésötletei, és nem aggódik, helyette azzal van elfoglalva, hogy éljen.A meggyökeresedett ítéletekkel is az volt a legnagyobb problé-mája, hogy elnyomják az ember személyiségét.Az õ megfogalmazásában az egoizmus a személyiség felsza-badítását jelentette, az erkölcsi kényszer teljes hiányát.23 Ezszöges ellentétben áll Csernisevszkij korábban vázolt racionálisegoizmusával, mivel ez tényleg egoizmus. Viszont Piszarevnélsem korlátlan az �önösség�. Mindenki addig lehet egoista, amígnem ütközik bele más ember egoizmusába. Az utilitarizmus esz-méjével Csernisevszkijhez hasonlóan az egymással konfliktus-ban álló egoizmusokat kívánta megbékíteni, ami azonban nemjelentette azt, hogy mindenáron harmóniát keresett. A kérdéstmindig az egyén felõl közelítette meg.24 Utalt arra, hogy csak azidealisták és a fanatikusok tesznek mindent a meggyõzõdésükszerint, s csak az õ számukra drágább elméjük következtetése,
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22 Piszarev, D. I.: Borba za zsizny. http://az.lib.ru/p/pisarew_d/text_0200.shtml
23 Lampert: Sons Against Fathers, 304.
24 Uo. 305�306.
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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 túl-zott racionalizmust.25
Korai, radikálisabb korszaka 1863-ban ért véget. Saját köré-rének, nemzedékének tagjaira inkább a �realista� jelzõt használ-ta. Ezt jelzi, hogy a Bazarov újraértelmezésével foglalkozó 1864-es cikkének már Realisták a címe. Ebben Piszarev már teljesenolyanná formálta az Apák és fiúk hõsének alakját, amilyen az õízlésének megfelelt, s realistaként állította példaképül olvasói-nak. Azt írta róla, hogy humánus, nem rigorózus, nem cinikus,nincs egyetlen rossz lépése sem, azért becsüli magát, mert kemé-nyen dolgozik. A romanticizmust sem nézi le. Szerinte Bazarova népet szeretné megváltani, de mivel tudja, hogy ennek mégnem jött el az ideje, ezért egyetlen feladata a tudományos mun-ka.26 Ebbõl a leírásból már hiányzik a szélsõségesség és az abbélihit, hogy az ember bármely történelmi pillanatban önerejébõlmegváltoztathatja a világot.Ugyanebben a cikkben Piszarev kifejtette, hogy a forrada-lom még messze van.27 A forradalmi mozgalom elsõdleges fel-adata szerinte az kell legyen, hogy a nép tudatlanságát felszá-molja. A tudatlanság oka a nép rossz társadalmi helyzetébenleledzik, amit meg kéne változtatni ahhoz, hogy a tudatlanságotfelszámolják. Ez viszont lehetetlen, éppen társadalmi helyzetükmiatt. Az ellentmondást csupán az orosz felszabadító mozgalomtudja feloldani, elsõsorban még nem a nép nevelésével, hanema realisták segítségével.28 Szerinte a realistáknak a legnagyobbkörültekintéssel és számítással kell használniuk értelmi energiá-jukat, hogy a társadalom számára a legnagyobb hasznot hajt-sák.29 A realista számító részvényes, aki forgalomba bocsátja tel-
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25 Piszarev: Bazarov 
26 Gyürky: �Mindannyian nihilisták vagyunk�, 27.
27 Ezért írta mintegy fricskaként Csernisevszkij utópiájára, hogy �neálmodozzunk ananász- és pálmafákról, amikor lábunk alatt hótorlaszokés hideg tundra van. Piszarev: Bazarov
28 Gyürky: �Mindannyian nihilisták vagyunk�, 52�53.
29 Piszarev, D. I.: Realiszti. http://az.lib.ru/p/pisarew_d/text_ 0350.shtml
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jes vagyonát, és minden erejével a társaság ügyét szolgálja, hogyosztalékát növelje. Minden tevékenységüknek és észbeli fogla-latosságuknak az kell legyen a végcélja, hogy örökre megoldjákaz éhes és ruhátlan emberek problémáját, ami legalább 100 évbefog telni. A realista értelmiség a természettudományokat tanul-mányozva nem csupán az emberi test, hanem a társadalom tör-vényeit is megismeri, amely tudást a nép között elterjesztve, fel-emelheti a népet. A tudásban, a materializmusban Piszarev fel-szabadító erõt látott.30 Ugyanakkor úgy gondolta, hogy a tudo-mány is csak akkor jó, ha hasznot hoz az emberek számára,31
ezért kell népszerûsíteni, hogy mindenkihez eljussanak az ered-ményei.32 Tehát materializmusát felülírta utilitarizmusa.További írásaiból az látszik, hogy szociálisabb irányt vettgondolkodása. Ezt már 1864-es Új típus címû cikke is jelzi. Az �újtípus� embereit (Csernisevszkij használta ezt a szót hõseire) úgyírja le, mint amelyhez még kevesen tartoznak, bár lassan egyretöbben, s amelyre az egész fiatal nemzedék együttérzéssel tekint(ilyen értelemben a nihilista mozgalom a kevés kiválasztott moz-galmával 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 befeketíteniõket, többek között éppen a nihilista névvel, amely így márnegatív töltetet kap. Már vádolták õket tudatlansággal, a tudo-mány megcsúfolásával, irodalmi barbarizmussal és azzal, hogyki akarják tépni az egész orosz társadalmat talajából. A mozga-lom azonban mindezzel szemben teljesen közömbös, mindenkörülmények között kitart meggyõzõdései mellett. Nem hiszneka hazai tudományban, nem gyönyörködnek a hazai szépiroda-lomban, az orosz szellemi élet bizonyos jelenségeihez közöm-bösséggel, mélyen tudatos megvetéssel viszonyulnak. Tudják,hogy az igazság az õ oldalukon áll, s ha kemény lépésekkel ha-
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30 Lampert: Sons Against Fathers, 302.
31 Így például az ipari gépek nem hasznosak, mert csak elveszik azemberek elõl a munkát.
32 Piszarev: Realiszti
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ladnak elõre a kiválasztott úton, elõbb-utóbb mindenki õketfogja követni. Fanatikusok, de csupán azért, hogy a minden em-bernek az egyszerû élet lehetõ legnagyobb boldogságát juttas-sák.33 Komoly fordulat az elõzõekhez képest. Állítása szerint amagánzárka harmadik évében, 1865-ben kezdett el együtt érezniaz �éhezõkkel és kitagadottakkal�. Így írt: �Korábban részint apénzért, részint önmagam szórakoztatására írtam. A munkámmostantól megszûnik puszta intellektuális játéknak lenni.Mostantól magában foglalja érzéseimet is.�34
Az elõbb leírt fordulat abban is megmutatkozik, hogy Baza-rovtól Csernisevszkij forradalmár figurája, Rahmetov felé for-dult Új típus címû írásában.35 Õ olyan, mint Bazarov, csak tár-sadalmi öntudattal, s így épp annyira szereti a többi embert,mint amennyire egoista. Bátor, mint egy igazi nemes. Õszinte ésönzetlen, de sokat is dolgozik, ami viszont nem vall az arisztok-ráciára, s az sem, hogy a nála alacsonyabb rendûekért dolgozik.Egyedül aszketikus vonásai, puritánsága nem tetszett Piszarev-nek, amely szerinte megöli azt a képességét, hogy élvezze azéletet. Viszont elismerte szenvedélyét, ami arra sarkallta, hogyne béküljön meg környezetével. Szerinte Rahmetovot azért nemérdekli a mértékletesség vagy a rend, mert neki nagy tetteketkell végrehajtania.36
Piszarev esztétikai szempontból is nihilista volt,37 amit nemaz okozott, hogy viszonylag puritán mûvészeti nevelést kapott,mint Csernisevszkij vagy Dobroljubov, hanem az, hogy túlsá-gosan jól ismerte a mûvészetet, s úgy érezte, átlát rajta.38 Teljesenhaszna alapján ítélte meg. Az irodalmon (azon belül is a realistairodalmon) kívül minden mûvészeti ágat elvetett.39 A költõi
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33 Piszarev, D. I.: Novij tyip. http://az.lib.ru/p/pisarew_d/text_0320.shtml
34 Idézi: Lampert: Sons Against Fathers, 293�294.
35 Uo. 315�316.
36 Uo. 322�323.
37 Uo. 330.
38 Uo. 331. 
39 Ezeket csak mint idõtöltési formákat ismerte el, egy szintre állítvaa dohányzással vagy egy pohár rum elfogyasztásával. Piszarev: Realiszti
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egyéniséget semmibe véve, csupán az irodalom ismeretterjesztõés tudatformáló funkcióját ismerte el. Azzal vádolta kora lírájá-nak, tudományának és publicisztikájának képviselõit, hogy tel-jességgel elmennek a társadalom mellett, s nem járulnak hozzáannak jólétéhez. Az irodalmat azért tartotta fontosnak, mert azhatásosabb az új eszmék terjesztése terén. Szerinte az íróknak ajelenrõl kellene írni, a jelen típusairól, származásuktól kezdve akörnyezetükre gyakorolt hatásukig.40 Mindenkinek a saját terü-letén kellene dolgoznia (tehát nem mondja a költõnek, hogyvarrjon csizmát), de azon a területen a társadalom hasznát kellszolgálnia. Ha egy költõ az életnek nem arról az oldaláról ír,amirõl fontos, hogy az emberek tudjanak, akkor viszont elmehetcipésznek. Lírikusok csak elsõ osztályú géniuszok lehetnek,mert csak õk tudják igazán az emberek figyelmét a magánéleti éspszichológiai jelenségekre irányítani. A nem ilyen formátumúlíránál már az is jobb, ha üresen hagyják a helyét az újságban.41
Azaz a haszontalan dolognál még a semmi, a nihil is jobb. Pisza-rev irodalmi kritikussága Dobroljubovéhoz hasonlóan nem a mûcselekményével, narratívájával, szerkezetével vagy stílusávalfoglalkozott, hanem szereplõinek típusával, pszichológiájával,személyiségével. Még élõ embereket is ilyen módon kezelt írá-saiban, például Heinét is.42

Individualizmusára és radikálisabb, mélyebb nihilizmusáramagyarázatot adhat a másik két vezetõ figurához képest eltérõéletútja. Csernisevszkijjel és Dobroljubovval ellentétben nemraznocsinyec származású volt. 1840-ben született, elszegénye-dett nemesi családban, amelynek kevés vagyonát a családfõ to-vább pazarolta. Így valószínûleg nem állt olyan szoros kapcso-latban a néppel, mint a raznocsinyecek, de azt sem lehet mon-dani, hogy olyan kényelmes anyagi helyzetben lett volna, amelynem engedi, hogy megtapasztalja a társadalmi egyenlõtlensége-ket. Tipikus nemesi nevelést kapott, melyben a kultúráról alko-tott felfogás éles kontrasztban áll a szemináriumok aszketikus-
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40 Piszarev: Novij tyip
41 Piszarev: Realiszti
42 Lampert: Sons Against Fathers, 336.
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ságával, ahol a raznocsinyec értelmiségiek jelentõs része töltötteiskolai éveit. Az I. Miklós halála utáni, a reformokra irányuló közbeszédnem érintette meg, látszólag nem tudott a körülötte végbemenõváltozásokról. Nem akarta arra pazarolni az idejét, hogy Cserni-sevszkijt vagy Dobroljubovot olvasson.43 Elõször a Pirkadat(Rasszvet) címû nõi tudományos, irodalmi és mûvészeti maga-zinnál dolgozott. A �nõk esztétikai nevelésérõl�, �erkölcsi har-móniáról� és olyan tudományról írt, amely �nem vezet az erköl-csi törvények vagy a vallás igazságainak tagadásához�, tehátitteni munkájának nem volt sok köze késõbbi tevékenységéhez.Viszont írt ismertetéseket Goncsarov, Turgenyev és Tolsztoj mû-veirõl is. Az újságírás frissítõen hatott rá, sok új impulzus érte.Késõbb mentális fejlõdése szempontjából fontos szakaszkéntértékelte ezt az idõszakot.44
1859 nyara életében fordulópontot jelentett, ekkor mind-össze 19 éves volt. Közölte anyjával, hogy már nem hisz Isten-ben.45 Egy mentális krízisen ment keresztül: �Minden fogalom,amely gyermekkorom során gyökeret vert bennem, mindenkész ítélet, amelyet létem megingathatatlan alapjának tartot-tam� mindez magától elsüllyedt, feltárva, mennyire értéktelenis volt� Mikor felébredtem, az elemzésre és tüzetes vizsgálatravaló készségemet nem lehetett akarattal sem csillapítani� Azelme tréfát ûz az ábrándképekbõl, és eloszlatja õket, az emberpedig saját régi bizonyosságainak romját látja. Végül, amikormár nem erre figyel, egy új élet kezdõdik, amelyben megtanuljaelméjének határtalan erejét minden akadállyal és ellenállássalszemben használni� De az átmenet nehéz és gyötrelmes� Azén esetemben olyan fájdalmas volt, hogy megrázta egész való-mat.�46
Leírása olyan metafizikai nihilista válságra utal, amelyetGoudsbloum szerint az okoz, hogy Európában a reformáció és a
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43 Goudsblom: Nihilism and Culture, 272�275.
44 Uo. 105., 275�276.
45 Uo. 277.
46 Lampert: Sons Against Fathers, 277.
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felvilágosodás során a kereszténység idején elfogadott egyetlenkeresztényi igazságról kiderült, hogy nem létezik. Sõt rengeteglehetséges alternatívája van, és nincs egyetlen biztos módszersem az igazság megtalálására. A racionalizáció és a szekularizá-ció szerinte elkerülhetetlenül azzal jár, hogy az emberek meg-kérdõjelezik a korábban teljesen természetesnek vett igazságo-kat, ennek folyományaképpen pedig teljesen elbizonytalanod-nak mindenben.47
Válsága nem csupán metafizikai, értelmi válság volt. Ugyan-ezen év novemberében�decemberében szerelme, Raisza közöltevele, hogy mást szeret. Mániás depressziós lett, kétszer öngyil-kosságot is megkísérelt. Elmegyógyintézetbe zárták, ahonnan4 hónap után megszökött. Az élmény mély nyomot hagyott ben-ne, s azért is volt nehéz feldolgoznia, mert magát egyébkéntracionálisnak, utilitaristának tartotta. Vidékre költözött, s úgydöntött, epikureus lesz, s ezentúl nem törõdik a tanulással, csu-pán az esztétikai örömökkel. Rengeteg verset olvasott. Az lendí-tette ki a helyzetbõl, hogy Raiszával mégis kibékültek egy rövididõre. 1860-ban tért vissza Pétervárra, s az Orosz Szónál kezdettújságíróként dolgozni.48
1862-ben tartóztatták le, amikor Sedo-Ferroti (azaz FjodorFirksz báró) egy Herzen-ellenes cikkére írt választ, amit a cen-zúra nem engedett közölni, s amit õ mégis kinyomtatott ille-gálisan. Bár a három fõ nihilista közül Piszarev volt a leginkábbszkeptikus a közelgõ forradalmat illetõen, itt mégis így írt:�A Romanov-dinasztiának és a pétervári bürokráciának el kelltûnnie. 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 feladatunkaz, hogy megadjuk a végsõ lökést, és eltemessük a bûzlõ holt-testeket a sárba.�49
A következõ négy és fél évet a Péter-Pál-erõd egyik magán-
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47 Goudsblom: Nihilism and Culture, 110., 113., 119., 122�123.,134�135., xv. 
48 Uo. 278�280.
49 Idézi: Walicki: A History of Russian Thought, 210�211.
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zárkájában töltötte. Megengedték neki, hogy írjon, s Cserni-sevszkijjel ellentétben írásai meg is jelenhettek. Börtönbünteté-sének utolsó éve viszont nehéz volt. A Karakozov-merényletután megszigorították a börtön szabályait, így megtörten távo-zott onnan. Vidéken élt az anyjával, depresszióban. Egy idõ utánjobban lett, s újra elkezdett újságírással foglalkozni.50 Mivel ko-rábbi szerkesztõjével, Blagoszvetlovval összekülönbözött, át-ment Nyekraszov új lapjához, a Hazai Jegyzetekhez (Otyecsesz-vennije Zapiszki), amit Nyekraszov a betiltott Kortárs utódjáulszánt.51
A börtön után azonban nehezen alkalmazkodott az új élet-hez. Utolsó szerelmével, Maria Markoviccsal együtt ment 1868júliusában Dubbelnbe, a Balti-tenger mellé. Mindössze 28 évesvolt, s vízbe fulladt. Bár vannak, akik kételkednek benne, devalószínûleg öngyilkos lett, hiszen jól tudott úszni, csendes reg-gel volt, s szándékosan egy kihalt partszakaszra ment.52
Nagyon magányos ember volt, intellektuálisan gazdag éle-tet élt, de legbelül egoizmusával küzdött. A káoszt Lampert sze-rint az élet, az új ötletek sokszínûségének tekintette.53 Mindezekellenére sosem volt goromba (mint például Dobroljubov), ha-nem udvarias és kifinomult.54 Piszarev Dobroljubovhoz képesthûvösebb is volt, mert míg utóbbi a közeledõ forradalom hevé-ben igyekezett szítani a kedélyeket, addig elõbbi úgy gondolta,hogy a szenvedélyek haszontalanok, s a forradalom egyébkéntis távol van, ezért inkább gondolkodni kell megtanítani az embe-reket.55 Lampert szerint korai írásaiban nihilizmusa intellektuálisjellegû és kritikai hangvételû volt, szkepticizmusát egészen a
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50 Lampert: Sons Against Fathers, 285., 292.
51 Uo. 293�294.; Csernisevszkij még a lap 1862-es felfüggesztése elõttfelajánlotta Piszarevnek, hogy csatlakozzon a Kortárshoz, amit akkor õvisszautasított. Lampert: Uo. 287.
52 Uo. 294�295., 389.
53 Uo. 391.
54 Uo. 277�278.; Ezt még Turgenyev is megerõsítette. (Zöldhelyi Zsu-zsa: Turgenyev világa. Budapest, 1978. 200.), aki Dobroljubovot viszont�csörgõkígyónak� hívta. Lampert: Sons Against Fathers, 238.
55 Uo. 281.
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rombolásig fokozva.56 A nihilizmust szociálisabb, építõbb jellegûeszmék követték, valószínûleg börtönbüntetése hatására.Piszarevre igaz Nietzsche nihilizmusfogalmának az a része,amely kifejti, hogy a legmagasabb értékû dolgokat az emberekértéktelennek érzékelik. Bár a tudást kifejezetten értékes dolog-nak tartotta, a mûvészetet teljesen értéktelennek. Viszont sem atudást, sem az irodalmat nem önértékkel rendelkezõ dolognaktartotta, csupán azért �értékelte�, mert hasznot hoznak. Így esz-tétikai (s fiatalkorában erkölcsi értelemben is) nihilista volt.Elsõsorban korai írásai a késõbbi radikális forradalmárok esz-méinek táptalajául szolgáltak, késõbbi cikkei pedig egy részbenkiábrándult ember képét mutatták, aki látta a problémákat, sérezte, hogy valahogy meg kell oldani azokat. Ugyanakkor a szel-lemi fejlõdése során érzékelhetõ változások azt tükrözik, hogyegész életében kereste a megoldásokat anélkül, hogy megnyug-tató választ talált volna kérdéseire.
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FILIPPOV SZERGEJ
�A lágyszívû gyilkosok�A politikai terror igazolása Oroszországban a 19. század utolsó harmadában

Eladdig akiknek meg kellett halniuk, Isten kezébe helyez-
ték életüket az emberi igazságszolgáltatással szemben. De e
korszak elítéltjeinek nyilatkozatait olvasva meglepõdve lát-
juk, 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 térbenrendkívüli változatosságot mutat. Motivációja sokféle lehet: ki-alakulhat vallási, szociális vagy nemzeti felszabadító mozgalmaktalaján, idõvel változhat a szerepe és a tartalma, különféle célki-tûzései és célpontjai lehetnek. Ráadásul a politikai terror fogal-ma nehezen különíthetõ el számos �rokon� kategóriától: így aradikalizmustól, az extrémizmustól vagy a gerilla-hadviseléstõl.A fogalmak tisztázását az is komolyan nehezíti, hogy a terrornévvel illetett jelenségek különféle, sokszor egymással szögesellentétben álló nézõpontból is vizsgálhatók, és ilyenkor az al-kalmazott megjelölések gyökeresen különbözhetnek egymástól.A terroristák más-más szemszögbõl megjelenhetnek szabadság-harcosokként, felkelõkként, az igaz ügy mártírjaiként. De termé-szetesen nem ritkák az ellenkezõ irányú metamorfózisok sem: ahatalom bármely rendszerellenes vagy akár kritikus mozgalom-ra könnyedén rásütheti a �terrorizmus� bélyegét.Aligha lepõdhetünk hát meg azon, hogy a politikai terroriz-musnak nem létezik általánosan elfogadott, tudományos kon-szenzuson alapuló meghatározása; pontosabban, több meghatá-rozása is létezik, amelyek közül �kedvünkre� válogathatunk. Azazonban a politikai terror számtalan alakzatáról elmondható,
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hogy mindegyiknek szüksége van ideológiai megalapozásra,�önfelmentésre�. Ennek oka magától értetõdõ: az erõszak, a me-rényletek és a gyilkosságok éles ellentétben állnak a civilizált tár-sadalmakban elfogadott erkölcsi normákkal, ezért ezek igazolás-ra szorulnak. Az erõszakot elfogadhatóvá kell tenni a társadalomminél szélesebb rétegei számára. Ez a gyakorlatban megkönnyítia terroristáknak a merényletek elõkészítését és végrehajtását,illetve az azt követõ menekülést, továbbá megalapozhatja azesetleges �lebukást� követõen szükséges jogi védelmet. Arrólnem is beszélve, hogy a legitimációs ideológia a brutális eszkö-zök ellenére is támogatókat szerezhet a társadalomban, sõt akárbõséges anyagi támogatást eredményezhet.Mindezt jól illusztrálja Európa egyik legelsõ modern, terror-ra �szakosított� professzionális szervezetének, az orosz Népaka-ratnak (Narodnaja Volja) az ideológiája. Tanulmányomban aztmutatom be, milyen elemekbõl épült fel a terrort igazolni hiva-tott érvrendszer az orosz radikális mozgalom terrorista szárnyá-ban az 1870�80-as évek fordulóján.

A radikális mozgalom kezdetei és a terror
A jobbágyreform 1850-es évekbeli elõkészítése, majd a követke-zõ évtizedben � nem minden kacskaringó nélkül � végigvitt, �fe-lülrõl� irányított kompromisszumos reformok új, megoldás utánkiáltó problémákat szültek, és a radikális ellenzéki mozgalomlétrejöttét idézték elõ. Ez egy népi forradalom elõkészítését ésmegvalósítását tûzte ki célul az autokrácia megdöntése, az alkot-mány bevezetése és a rendi különbségek felszámolása érdeké-ben. A radikális mozgalom legtekintélyesebb vezetõi eleinte ké-szek voltak támogatni a kormányzati reformokat. 1859-tõl azon-ban, illetve fõként a jobbágyfelszabadításról szóló, szerintük túl-ságosan �felpuhított� rendelet kihirdetése után arra a következ-tetésre jutottak, hogy a népet egyszerûen becsapták, ezértáttértek a forradalmi propagandára. A népi forradalom sajátosorosz változatába, az �obscsinaforradalomba� vetett hit akkormég 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. Ígypéldául az 1861-ben keletkezett, Az ifjú nemzedékhez címet viselõfelhívás szerzõje lehetségesnek tartotta, hogy �kiirtsanak száz-ezer földbirtokost�. �Egy mai tisztességes orosz � állt a prokla-mációban � nem lehet a kormány barátja. Õ a nép barátja. Min-den, ami a nép ellensége, minden, ami kizsákmányolja õt, a kor-mánytól ered, és minden, ami a kormányt támogatja, és nem ajogegyenlõség, hanem a privilégiumok, a kiváltságos helyzet irá-nyába mutat, a nemességgel és a nemesi párttal egyenlõ. Õk anép, Oroszország ellenségei. Nem kell sajnálni õket, ahogygyomirtáskor sem sajnáljuk a haszontalan növényeket.�1
Ennél is radikálisabb formában kifejtett gondolatokat olvas-hattak a kortársak a nagy port kavart, Ifjú Oroszország címetviselõ röpiratban, amelyet egy bizonyos � nem létezõ � KözpontiForradalmi Bizottság nevében írt egy Pjotr Zaicsnyevszkij(1842�1896) nevû egyetemista. Korának Oroszországát a röpiratszerzõje két erõ, a nép és az uralkodó pártjának kibékíthetetlenszembenállásaként írta le. A kiutat egyedül �a hazug társadalmirend� megsemmisítésében látta egy �véres és könyörtelen� for-radalom útján, �melynek radikálisan meg kell változtatnia min-dent, kivétel nélkül mindent, amin a jelen társadalma alapszik,és azokat, akik e rendszert védelmezik, el kell pusztítania�. Ígymindenekelõtt �megtisztító áldozatként� kell kiirtani az egészRomanov-házat. A nyugat-európai tapasztalatokra hivatkozvaZaicsnyevszkij azt hangsúlyozta, készen áll arra, hogy még �a92-es nagy terroristáknál� is következetesebb legyen, és szükségesetén �kétszer annyi vért ontson, mint amennyit a jakobinusoka 90-es években kioltottak�. E röpirat kapcsán mindenképpenérdemes felhívni a figyelmet a forradalmi párt diktatúrájánakgondolatára, amelyet a forradalom gyõzelme után kell létrehoz-ni. �Szilárdan meg vagyunk gyõzõdve arról, hogy a forradalmi
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1 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.
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pártnak�, amely a kormány élén fog állni, meg kell õriznie ajelenlegi, kétségkívül politikai és nem adminisztratív jellegûcentralizációt, hogy ily módon a lehetõ legrövidebb idõn belüllétrehozhassa a gazdasági és társadalmi lét új alapjait. A forra-dalmi pártnak saját kezébe kell vennie a diktatúrát, és nem sza-bad visszariadnia semmitõl.� A röpirat arra figyelmeztette a for-radalmi ifjúságot, hogy �ki nincs velünk, az ellenünk van, ki elle-nünk van, az az ellenségünk, az ellenséget pedig pusztítani kellminden eszközzel�.2 Ugyanakkor e �vérszomjas� gondolatokolvasásakor sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy itt a gyõz-tes népi forradalomtól elválaszthatatlan, �francia mintájú�terrorról, a régi rendszer védelmezõinek elnyomásáról van szó.Vagyis a terror nem önmagában igazolást nyerõ, célorientáltmozgalmi eszköz, hanem szükségszerû kísérõjelenség, amelyet� ha úgy tetszik, jobb híján � el kell fogadni. Ami pedig ennél isfontosabb: egyáltalán nem bizonyítható, hogy ezek a gondola-tok általánosan elterjedtek volna az akkori radikális mozgalom-ban.A 60-as évek elején a radikális gondolkodókban hamar fel-merült a cárgyilkosság gondolata. Megjelent például a NyikolajIsutyin (1840�1879) által vezette Szervezet, illetve a Pokol elne-vezésû forradalmi társaságok programjában is.3 Isutyin unoka-testvére és követõje volt az a Dmitrij Karakozov (1840�1866)nevû fiatalember, aki 1866. április 4-én az egyik pétervári rak-parton rálõtt az éppen ebéd utáni sétáját végzõ cárra; a golyócsak kevéssel a cél mellett süvített el. Utóbb, II. Sándor kérdéséreKarakozov azzal magyarázta tettét, hogy a cár 1861-es reformjá-val �becsapta a parasztokat�. Az esemény jelzésértékû volt, ésmegrázta, egyben elkeserítette Sándort, bár akkor úgy tûnt,hogy teljesen egyedi, elszigetelt esetrõl van szó, amelynek nemlesz folytatása. Jellemzõ, hogy akkoriban még a radikálisok ve-
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2 Zaicsnyevszkij, P. G.: Fiatal Oroszország. In: Orosz forradalmárok aXIX. században. Budapest, 1970. 179., 187., 189.
3 Budnyickij, O. V.: Tyerrorizm v rosszijszkom oszvobogyityelnom dvi-zsenyii: igyeologija, etyika, pszihologija (vtoraja polovina XIX�nacsalo XX v.).Moszkva, 2000. 33�34.
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zéralakjai sem értettek egyet a merénylettel. Karakozov tettetalán elsõként vetette fel komolyan a terrornak mint a forradal-mi harc egyik legitim, politikai célok elérése érdekében alkal-mazandó eszközének a problémáját, és ezzel mintegy �meg-elõzte a korát�. A merénylet idején éppen külföldön tartózkodóHerzen következetesen kitartott amellett, hogy a társadalmi ha-ladás csakis a tömegek aktív tevékenységének eredménye lehet,a politikai terror pedig megengedhetetlen: �Az április 4-i lövésnem volt kedvünk szerint való. Várható volt, hogy sok bajt okozmajd, és felháborodtunk amiatt, hogy egy fanatikus ennyifelelõsséget vállalt magára. (�) A történelem csak barbár vagyagg népeknél halad elõre gyilkosságok által.�4 A nagy gondol-kodó tehát forradalmi elméletébõl teljességgel kizárta a terrorlehetõségét. A radikálisok újabb, fiatal nemzedékét azonbanegyre jobban foglalkoztatta a cárgyilkosság gondolata. BoriszKozmin, aki külön foglalkozott ezzel a kérdéssel, azt írta, hogy aforradalmi ifjúság az április 4-i lövés erõs hatása alatt állt, ésugyancsak a terror iránti érdeklõdést táplálta Anton Bere-zovszkij (1847�1916) lengyel származású terrorista II. Sándorelleni párizsi merényletkísérlete is (1867). �Karakozov és tetteakkoriban rendre felmerülõ témává vált a fiatal forradalmárokközötti beszélgetésekben.� �1868�1869-ben a cárgyilkosság gon-dolata lógott a levegõben.� Foglalkozott vele a híres-hírhedtSzergej Nyecsajev (1847�1882) is, aki éppen Karakozovtól ere-deztette a forradalmi tevékenységet, és maga is gondolkodottegy II. Sándor elleni merénylet megszervezésén.5
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4 Rudnyickaja, Je. L.: Russzkaja revoljucionnaja miszl. Gyemokratyi-cseszkaja pecsaty 1864�1873. Moszkva, 1984. 40�52.; Gercen, A. I.: Irkutszki 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. 146�148., 151�152.
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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 diákmegmoz-dulások kezdõdtek. Nem sokkal késõbb azonban az utóbbNyecsajev-ügyként elhíresült botrány rázta meg az orosz társa-dalmat, és a radikálisokat is válaszút elé állította.Szergej Nyecsajev aktív szerepet játszott a diákkövetelésekradikalizálódásában, ezért 1869 januárjában rövid idõre letartóz-tatták, majd ezt követõen külföldre távozott. Genfben megsze-rezte az anarchizmus híres fõideológusa, Mihail Bakunyin(1814�1876) és Nyikolaj Ogarjov (1813�1877) támogatását.Oroszországba visszatérve hozzálátott egy szigorúan centrali-zált forradalmi társaság, a Népi Leszámolás megszervezéséhez.A társaság létrehozását 1869 április�májusában egy röplapkam-pánnyal támogatták meg, amelynek keretében országszerte kö-rülbelül kéttucatnyi röpiratot terjesztettek. Nyecsajev forradal-mi tevékenységének záróakkordját az adta meg, hogy 1869 no-vemberében konfliktusba keveredett szervezetének egyik tagjá-val, egy Ivanov nevû diákkal. Mivel nem tudta elviselni a �belsõellenzék� létét, elvbarátaival együtt Moszkva egyik parkjában�likvidálták� Ivanovot. A rendõrség gyorsan felgöngyölítette aszálakat, amelyek rövid úton elvezették a szervezethez. Nyecsa-jev külföldre menekült, de köztörvényes bûnözõként kiadták azorosz hatóságoknak, amelyek 1873-ban Ivanov meggyilkolásáért20 év kényszermunkára ítélték. II. Sándor parancsára a Péter-Pál-erõd egyik magánzárkájába zárták, ahol 9 évvel késõbb meghalt.A terjesztett röpiratok között különleges helyet foglalt elA forradalmár katekizmusa, amelyet Nyecsajev 1869-ben írt. Meg-írásakor jelentõs hatást gyakorolt rá harcostársa, Pjotr Tkacsov(1844�1886) és természetesen Bakunyin is. Nyecsajev a katekiz-musban a forradalmárt olyan �megszállott� embernek írta le, aki�megszakított minden kapcsolatot a polgári renddel és az egészmûvelt világgal, e világ általánosan elismert törvényeivel, szoká-saival, erkölcsével és hagyományaival. Kérlelhetetlen ellensége avilágnak, és csakis azért él benne továbbra is, hogy annál biz-tosabban lerombolhassa.� Tevékenységében csak a hideg számí-
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tás vezérelheti, és nem szabad engednie, hogy a társadalmi er-kölcsök megszokott normái vezessék: egyedül a forradalomérdekei lehetnek irányadók. Egy új, forradalmi morálnak kellmeghatároznia a forradalmár viszonyát nemcsak a társadalom-hoz, de saját társaihoz is. �A forradalmár csak olyan ember irántérezhet barátságot és gyengédséget � olvasható a dokumentum-ban �, aki ugyanolyan forradalmi cselekedeteket követett el,mint õ maga. Az ilyen bajtárs iránti barátságnak, odaadásnak ésmás kötelezettségnek a fokát csakis a mindent leromboló for-radalom gyakorlati megvalósításában kimutatott hasznosságaszabja meg. (�) Amikor az egyik bajtárs veszélyben van, annakeldöntésekor, hogy meg kell-e menteni, vagy sem, a forradalmársemmilyen személyes érzelmet nem vehet számításba, egyes-egyedül a forradalmi ügy érdekét kell szem elõtt tartania. Kö-vetkezésképpen mérlegelnie kell egyfelõl a bajtárs által szolgál-tatott hasznosság fokát, másfelõl a megmentéséhez szükségesforradalmi erõk mennyiségét, hogy lássa, melyik esik nagyobbsúllyal a latba.� Az úgynevezett �mûvelt világ� a forradalmárszámára csakis a rombolás tárgyát jelentheti. Nyecsajev az�egész undorító társadalom� tagjait eltérõen kezelendõ kategó-riákra osztotta fel. E rendszer szerint a forradalom érdekeitõlfüggõen egyeseket mielõbb meg kell semmisíteni, másoknak pe-dig ideiglenesen meg lehet kegyelmezni, hogy �egy sereg ször-nyû cselekedettel elkerülhetetlen lázadásba sodorják a népet�.Egyeseket zsarolni kell, �különbözõ forradalmi vállalkozásokcéljából� kihasználni, illetve �gyakorlati és veszedelmes akciók-ba� kell bevonni õket, �amelyek eredményeképpen a többségüknyomtalanul el fog tûnni, de néhányukból valódi forradalmárlesz�. Ezek a forradalmárok számára kidolgozott viselkedésinormák a szerzõ elképzelései szerint azt a célt szolgálták, hogyelõsegítsék a �nép számára megváltó� forradalmat, amely �tetõ-tõl talpig szétrombol minden államiságot, és kiirtja Oroszországösszes állami hagyományát, rendjét és osztályát�.6
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6 A forradalmár katekizmusa magyar szövegét lásd: Filippov Szergej(szerk.): Az újkori orosz történelem forrásai. XIX. század. Budapest, 2007.249�253.
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Az állami rend teljes elpusztításának eszméjét némilegkonkretizálta az a Genfben megjelent cikk, amelyet egyes felté-telezések szerint Bakunyin és Nyecsajev közösen írt, és amelyeta �valóban népi ifjúságnak� címeztek.7 A szerzõk magukat gya-korlati, a jó ügyet szolgáló emberekként állították be, akik �ha-tározottan elutasítják a jövõbeli életfeltételek kidolgozását�, így�csak és kizárólag a fennálló társadalmi rend lerombolását vál-lalják magukra�. �Az alkotás, a teremtés nem a mi dolgunk �írták �, hanem másoké, az utánunk jövõké.� A romboláshoz elkell távolítani minden olyan személyt, aki gátolhatja a felkeléssikerét. Feladatul tûzték ki �a cár kiirtását egész családjával, min-den rokonával és hozzátartozójával együtt�. A forradalmárok-nak meg kell óvniuk a cár életét a �népítélet�, vagyis az ünnepé-lyes keretek között végrehajtandó, gyötrelmes kivégzés napjáig,amely az egész felszabadító, egyszerû nép színe elõtt, �az államromjain fog történni�. Addig is azt javasolták, hogy a �felsõbbkormánytisztségeket betöltõ személyeket� kell megsemmisíteni.A birtokosoktól el kell venni �gazdasági erejüket és anyagi esz-közeiket�, továbbá hallgatásra kell ítélni a kormánypárti publi-cistákat és literátorokat (�akár a nyelvüktõl való megfosztásukrévén�). A felkelés kezdetéig tervezték �kiirtani az államkincstárfosztogatóinak, a cár aljas talpnyalóinak, a nép elnyomóinak egészhordáját�, a III. ügyosztály és a rendõrség tagjait pedig �a leggyöt-relmesebb módon, az elsõk között kell kivégezni�. A cikk szerzõiszerint így �lehet és kell megteremteni a kedvezõ feltételeket azállamiság és rendiség elleni mielõbbi, össznépi felkeléshez�.8Ezekbõl az írásokból világos, hogy Nyecsajev forradalmikoncepciója szerint a széles körû terrornak kulcsszerepe van anépi felkelés elõkészítésében. Ebben a keretben értelmezhetõ azaz állítása, hogy a �forradalmi ügy� kezdete 1866. április 4-ére,Karakozov merényletének napjára datálható.9 A történelem go-

204 FILIPPOV SZERGEJ

7 Kozmin, B. P.: Russzkaja szekcija I Internacionala. Moszkva, 1957.154�155.
8 Vzgljad na prezsnyeje i ninyesnyeje polozsenyije gyela. In: Revolju-cionnij ragyikalizm v Rosszii, 237�240.
9 Uo. 227., 235., 237.
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nosz fintoraként fogható fel, hogy maga Nyecsajev �csak�egyetlen terrorcselekményt hajtott végre a gyakorlatban, és azsem az állam nagy hatalmú képviselõje, hanem saját eszmetársaellen irányult, ráadásul véget is vetett az egész szervezkedésnek.Ugyanakkor a terrorizmus �megokolása� szempontjából sokkalfontosabb Nyecsajevnek az a kísérlete, hogy nagyon követke-zetesen, nyíltan és egyértelmûen új, a régit relativizáló erkölcsinormarendszert állítson fel, amelynek legfontosabb kritériuma amagasabb cél szolgálata, a forradalom sikere. A forradalmárszámára �minden erkölcsös, ami kedvez a forradalom diadalá-nak, minden erkölcstelen és bûnös, ami azt akadályozza�.10 Ezaz egyszerû tétel elfogadhatóvá teszi gyakorlatilag minden el-képzelhetõ harci eszköz alkalmazását a zsarolástól a cárgyilkos-ságig; utóbbi pedig legfeljebb azért nem kívánatos, hogy, amintazt olvashattuk, a cárt késõbb �gyötrelmes kivégzésnek�vethessék alá. Sokatmondó, milyen gyakran tér vissza a Nye-csajev által folytatott agitációs kampányban az a gondolat, hogymilyen sokfélék lehetnek a rombolás konkrét formái: �Méreg,kés, kötél stb!� A forradalom mindent megszentel ebben a harc-ban.�11
Természetesen ez az új �erkölcsi rendszer� azért tudott von-zóvá válni a forradalmi ifjúság számára, mert végsõ soron mégisaz általánosan elfogadott emberi értékekre hivatkozott. Erreutalt 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 �mó-dosított erkölcsöt� követik: �Hiszen éppen az a szörnyû, hogynálunk a legocsmányabb, legvadabb gaztettet is el lehet követnianélkül, hogy a tettesnek olykor bármi köze volna a gazember-séghez.�12 Érthetõ, hogy azok a fiatalok, akik számára a forra-
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10 Nyecsajev, Sz. G.: A forradalmár katekizmusa. In: Az újkori orosztörténelem forrásai, 250.
11 Nacsala revoljucii. In: Revoljucionnij ragyikalizm v Rosszii, 221.
12 Dosztojevszkij, F. M.: Tanulmányok, vallomások. Budapest, 1985.35�36.
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dalom gyõzelme az elnyomás megszüntetését, a nép felszaba-dítását, az igazságosság gyõzelmét jelentette, akik képesekvoltak súlyos áldozatokat hozni a forradalom érdekében, nemvoltak hajlandók egyértelmûen elhatárolódni Nyecsajevtõl, ésmegtagadni az általa propagált világképét. Így a radikális moz-galom követõinek Nyecsajevhez való viszonyára sajátos kettõs-ség volt jellemzõ. Ismeretes egyfelõl, hogy a híres narodnyikpublicista, Nyikolaj Mihajlovszkij (1842�1904) az Ördögök bírá-latában 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, egyedijelenségnek tekintette, amelyhez hasonló nem fordult elõ többéa mozgalomban.13 Másfelõl a késõbbi orosz terroristaszervezetegyik vezetõje, Vera Figner (1852�1942) visszaemlékezéseibenleírta azt a �lenyûgözõ hatást�, amelyet Nyecsajevnek a börtön-bõl neki írt levele gyakorolt rá: �Egyszeriben eltûnt minden, amifoltot ejtett Nyecsajev nevén: az ártatlanul kiontott vér, a zsa-rolásra felhasználható kompromittáló iratok beszerzése, a »célszentesíti az eszközt« jelszavára hivatkozva elkövetett cselek-mények � eltûnt a forradalmár Nyecsajev alakját körülvevõ te-mérdek hazugság. Csak értelmének ragyogása maradt meg,amelyet a börtön sokesztendõs, szörnyû magánya sem tudottelhomályosítani, hajthatatlan akarata, amelyet a reá rótt kegyet-len büntetés sem tudott megtörni, energiája, amelyet az életminden kudarca sem tudott elernyeszteni.�14 Jól látszik, hogyFigner milyen könnyen hárított el magától mindenfajta, Nye-csajev bûneivel kapcsolatos erkölcsi aggályt, és mennyire rajon-gott a �hajthatatlan akaratú� forradalmárért. Ugyanígy voltakezzel társai is, akik lelkesen vállalkoztak arra, hogy kiszabadítjákNyecsajevet a Péter-Pál-erõdbõl.
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13 Mihajlovszkij, Ny. K.: O �Beszah� Dosztojevszkovo. In: Uõ: Lityera-turnaja kritika i voszpominanyija. Moszkva, 1995. 59�60.; 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 poten-ciális követõit. Ideiglenesen így is történt, hiszen az 1870-es évekelején kibontakozó narodnyikmozgalom már egészen más uta-kat keresett. A mozgalomnak markáns morális színezete volt:tagjai sorába nagyrészt diákok (köztük gimnazisták) tartoztak,akik magukat a nép �adósainak� tekintették, és erkölcsi köte-lességüknek tartották, hogy minden lehetséges módon elõsegít-sék a nép felemelkedését. Ezért � ahogy fogalmaztak � a �népközé� mentek, arra törekedve, hogy megmagyarázzák az embe-reknek nyomorúságos helyzetük mibenlétét és okait, megnevez-zék a bûnösöket, és mozgósítsák a parasztságot, elõkészítve ezál-tal egy majdani forradalom sikerét.Az úgynevezett �propagandisták� mellett azonban a narod-nyikmozgalmon belül az 1870-es években kialakult egy anar-chista irányzat is, amely lényegében reaktiválta Nyecsajev mód-szereinek addig háttérbe szorult radikalizmusát. Az anarchistákBakunyin eszméit tették magukévá, amelyeket a szerzõ híres,Államiság és anarchia címû könyvének (1873) �A� mellékletébenfejtett ki az orosz olvasók számára. Bakunyin szerint a népetnincs mire tanítani, sõt nem is szabad adni neki semmiféle esz-ményt, mivel azt a népnek magának kell kidolgoznia. Az orosznép ráadásul rendelkezik is ilyen eszménnyel, hiszen gyûlöli azállamot, és ragaszkodik a föld közös birtoklásához, ezértBakunyin a forradalmi fiatalság fõ feladatát abban látta, hogy�összeköttetést kell létesíteni valamennyi falu, járás és lehetõségszerint minden terület legjobb parasztjai, az orosz paraszti világleghaladóbb emberei, természetes forradalmárai között, s ahollehetséges, ugyanilyen élõ kapcsolatot kell létrehozni a gyárimunkások és a parasztság között�.15 A Bakunyin által javasolt�lázadás útja� tehát az általános népfelkelést közvetlenül elõké-szítõ forradalmi propagandát jelentette.Sajátos programmal állt elõ a 70-es években az orosz �jakobi-
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15 Bakunyin, Mihail: Államiság és anarchia. Két párt harca a NemzetköziMunkásszövetségben. Budapest, 1984. 265�266., 278�279.
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nizmus� teoretikusa, Pjotr Tkacsov, aki az 1868�69-es diákmoz-galomban Nyecsajev harcostársa és elvbarátja volt. Õ úgy vélte,ha a többség felismeri szükségleteit, nincs is szüksége forrada-lomra, már amennyiben azon erõszakos fordulatot értünk.Ehelyett a többség fokozatosan, lépésrõl lépésre, vagyis forra-dalom helyett a békés fejlõdés útjára lépve is el tudja érni céljait.Mivel a forradalom �éppen abban különbözik a békés fejlõ-déstõl, hogy elõbbit a kisebbség, utóbbit a többség hajtja vég-re�, erõszakos forradalom csak akkor következhet be, ha a ki-sebbség nem akarja kivárni, hogy a többség maga ismerje felszükségleteit, és elhatározza, hogy mintegy ráerõlteti ezt a felis-merést a többségre�.16 Tkacsov elképzelése, amely a szûk körûállamellenes összeesküvés taktikáján és a forradalmi szervezetabszolút meghatározó szerepének hangsúlyozásán alapult, na-gyon is alkalmas volt a politikai terror befogadására, amelykésõbb be is következett.A �nép közé járás� mozgalma 1874 tavaszán kezdõdött, ésfõként egyetemisták, illetve középiskolás diákok, átlagéletkorukszerint 22-23 éves fiatalemberek vettek részt benne. Gyorsankiderült azonban, hogy a parasztok tartottak a városi agitátorok-tól, és nemritkán õk maguk adták õket rendõrkézre. Rövid idõnbelül összesen mintegy 1600 embert tartóztattak le, akik közöttkorántsem csak a mozgalom aktív részvevõi voltak megtalál-hatók. 1874 végére a �nép közé járás� bukása nyilvánvalóvá vált.A mozgalom nem hozott konkrét, érzékelhetõ eredményeket, ésaz arra vonatkozó remények is túlzónak bizonyultak, hogy aparasztság készen áll a lázadásra, illetve hogy aktív fellépésénekmegszervezése belátható idõn belül sikerrel járhat. 1877�78-banráadásul a mozgalom résztvevõit is bíróság elé állították, és azorosz társadalom figyelmének középpontjába kerülõ két nagyper: a 193-ak, valamint az 50-ek pere lényegében lezárta a narod-nyikmozgalom elsõ szakaszát.A narodnyikok a kudarcok okainak értékelését követõen
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16 Tkacsov, P. Ny.: Iz brosjuri �Zadacsi revoljucionnoj propagandi vRosszii (Piszmo v redakciju zsurnala »Vperjod«)�. In: Revoljucionnij ragyi-kalizm v Rosszii, 329�330.
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visszatértek ahhoz az elképzeléshez, hogy egy központosított,jól �konspirált� pártot kell létrehozni, mivel nem láttak más le-hetõséget arra, hogy a kormány erõszakos intézkedéseivel szem-ben hatékony ellenállást tudjanak kifejteni. Így született meg aforradalmi propagandista köröket egyesítõ szervezet, a Föld ésSzabadság (Zemlja i Volja), amely a fennálló rezsim elleni harc-ban kiegészítõ eszközként � egyelõre bizonyos korlátok között �már a politikai terror alkalmazását is megengedhetõnek tekin-tette. A nép körében folytatott propagandatevékenység tartóssikertelensége és az ezzel járó kudarcérzet azonban egyre in-kább a terror elõtérbe kerüléséhez vezetett. 1879 augusztusábana Föld és Szabadságon belüli szakadás következtében létrejött aterror híveit egyesítõ Népakarat, illetve annak legfelsõ vezetése,a Végrehajtó Bizottság. 1878. január 24-én a narodnyikmozga-lom egyik tagja, Vera Zaszulics sikertelen merényletet hajtottvégre a pétervári rendõrfõparancsnok, Trepov ellen, aki nemsokkal korábban súlyos testi fenyítésre ítélt egy Bogoljubov nevûletartóztatott forradalmárt (a merénylet és az azt követõ per je-lentõségérõl lásd Nagy Szilvia cikkét a jelen kötetben). Ugyan-ezen év augusztus 4-én Pétervárott Szergej Kravcsinszkij(1851�1895) fényes nappal leszúrta a csendõrfõparancsnokot,Mezencevet. Egyre szaporodtak a hivatalnokok és rendõrségiügynökök elleni merényletek, és egyre gyakoribbá vált a rend-õrséggel szembeni nyílt, fegyveres ellenállás. A forradalmi terrora cári rendszer elleni harc fõ eszközévé vált, amely fokozatosankikerült a �racionális� kontroll alól, és saját logikája szerint fejlõ-dött tovább. A terroristák fõ célpontja természetesen a �gonoszfõ megtestesítõjének� tartott uralkodó, II. Sándor volt. Több si-kertelen merénylet után, 1880. február 5-én Sztyepan Halturin-nak sikerült bombát robbantania a Téli Palotában. A véletlennekköszönhetõen a cár ezúttal is sérülések nélkül úszta meg a me-rényletet, azonban a palotát õrzõ és kiszolgáló személyzetbõltízen meghaltak, harminchárman pedig megsérültek. A követ-kezõ, 1881. március 1-jén végrehajtott merénylet végül elérte cél-ját: egy narodnyik terrorista bombája végzett II. Sándorral.
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�A politikai gyilkosság a forradalom megvalósítása a jelenben�
Elmondhatjuk, hogy a politikai terror Oroszországban legin-kább a �nép közé járásnak� az 1870�80-as évek fordulóján érez-hetõvé váló kudarcából, az agitációs munkából való tömegeskiábrándulásból és a radikális mozgalom zsákutcába kerülésébõleredeztethetõ.17 Mindehhez persze jelentõsen hozzájárult azorosz kormány aránytalanul kemény megtorló politikája és azellenzéki tiltakozó tevékenység alternatív csatornáinak teljeshiánya. Ebbõl következõen a politikai terrorizmus gyakorlatamegelõzte az ideológiát, amely csak fokozatosan formálódott. Aterror morális igazolása mindig is az �önvédelemre� (többek kö-zött az árulók meggyilkolásának követelményére) és az �igazsá-gos bosszú� szükségességére való hivatkozás volt.18 Elsõsorbanezek a motívumok váltottak ki megértést és együttérzést a tár-sadalom egy részében, és végsõ soron ez vezetett Vera Zaszulicsfelmentéséhez is. Még a radikálisokkal egyáltalán nem szimpa-tizáló 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 szövetsége-seik a nép körében, ezért helyzetük lényegében kilátástalannaktûnt. �Hallgat a sajtó � írta Mezencev meggyilkolása utánSztyepnyak-Kravcsinszkij �, és hallgat a társadalom. Minket,szocialistákat prédául dobtak oda a csendõrségnek. Bármit meg-
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17 Egy mozgalom válsága nemritkán eredményezheti a szélsõségesmódszerek, többek között a terror alkalmazását. Egészen más körülmé-nyek között, de hasonlóképpen jutottak el a terrorizmushoz az iszla-mista mozgalmak radikális szárnyai is a 20. század végén. Lásd: Kepel,Gilles: Dzsihád. Budapest, 2007. 32�33.
18 Aptyekman, O. V.: Obscsesztvo �Zemlja i Volja� 70-h gg. po licsnimvoszpominanyijam. Petrográd, 1924. 188�189.
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.
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tehetnek velünk. Mondja meg nekünk bármelyik becsületes,rendes ember: mégis mit tehetnénk?� Sztyepnyak-Kravcsinszkijszámára az általa feltett kérdésre egyetlen lehetséges válaszlétezik: �Mi, akiket az orosz kormány törvényen kívül helyezett,mi, akiknek semmi sem járt a társadalmi szerzõdés által biztosí-tott garanciái közül, az emberi önvédelem felsõbb joga alapjánmagunk voltunk kénytelenek megvédeni emberi jogainkat.�Sztyepnyak-Kravcsinszkij összességében a kormányra hárítottaa felelõsséget az elszabadult erõszakért: �Az orosz kormány arrakényszerített minket, hogy egy sor gyilkosságot kövessünk el,rendszerré emeljünk azokat.�20 E gondolatot mások még továbbvitték: �A politikai gyilkosság mindenekelõtt a bosszú aktusa. Aforradalmi szervezet csak akkor nézhet nyíltan ellenségei sze-mébe, ha bosszút áll elpusztított tagjaiért� � írta például a Vég-rehajtó Bizottság egyik tagja, Nyikolaj Morozov (1854�1946), akiszámára a bosszú már egyenesen erkölcsi kötelességgé, az önbe-csülés bizonyítékává nemesült.21
A �bosszú� és a kikényszerített �önvédelem� parancsa márigen könnyedén csúszott át az igazságszolgáltatás követelményé-be, amely erõs érvükké vált a terroristáknak a kormánnyal vívottinformációs háborúban.22 A narodnyikok írásai rendszeresen�bandának�, �rablóbandának�, �magas rangú gonosztevõk ma-roknyi csoportjának� stb. nevezik a kormányt és képviselõit,akik �véres lakomát rendeznek� Oroszországban, erõszak és el-nyomás révén tartják rabságban és félelemben a népet. Ennekalátámasztására gondosan összegyûjtötték és megfelelõ tálalás-ban nyilvánosságra hozták az önkény és megtorlás különbözõeseteit,23 amelyek így csokorba gyûjtve, koncentrált formában a
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20 Sztyepnyak-Kravcsinszkij, Sz. M.: Szmerty za szmerty. (UbijsztvoMezenceva). In: Revoljucionnij ragyikalizm v Rosszii, 398., 400., 401.
21 Morozov, N. A.: A politikai gyilkosságok jelentõsége. In: Az újkoriorosz történelem forrásai, 261.
22 Az �információs háború� érdekes elemzésére lásd: Szafronova, J.A.: Russzkoje obscsesztvo v zerkale revoljucionnovo tyerrora. 1879�1881 godi.Moszkva, 2014.
23 Lityeratura szocialno-revoljucionnoj partyii �Narodnoj Voli�. Tyipogra-fija Partyii Szocialisztov-Revoljucionyerov, 1905.
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káosz és tomboló önkény uralmaként ábrázolhatták az orosz-országi állapotokat.24 Ha valaki kizárólag ezekbõl az írásokbóltájékozódik a kor Oroszországáról, nem is sejtheti, hogy nem ki-zárólag az állami repressziók, a véres despotizmus korszakáról,hanem egyúttal a polgári reformok és az autokrácia lebontásá-nak kezdeti szakaszáról van szó. A terroristák szabályos vádira-tokat készítettek az áldozataikról, amelyekben bármely hivataliintézkedésük bûnként szerepelhetett. Sztyepnyak-Kravcsinszkij5 pontban foglalta össze a meggyilkolt Mezencev csendõrfõ-parancsnok bûneit, az õt felváltó Drenteln tábornok számáraazonban már önmagában az is elegendõnek bizonyult a halálosítélethez, hogy �csendõrfõparancsnok volt a jelenlegi politikaiviszonyok között�.25 Nem meglepõ hát, hogy a forradalmi pro-paganda fõ célpontjává fokozatosan a �koronás gonosztevõ�,II. Sándor vált, �a reakció fõ oszlopa, a bíróság által szentesítettgyilkosságok fõ felelõse. (�) Megérdemli a halálos ítéletet az ál-tala kiontott vérért, az általa okozott szenvedésekért.�26 A félel-
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24 Különleges szerep jutott a forradalmárok PR-tevékenységébenSztyepnyak-Kravcsinszkijnek. A földalatti Oroszország címû jól felépített,nagy hatású könyve eredetileg olaszul jelent meg 1882-ben, majd ké-sõbb számos idegen nyelvre is lefordították; ez megnyitotta az utat a ter-roristamozgalom külföldi népszerûsítése elõtt Európában és az EgyesültÁllamokban. Lásd: Taratuta, J. A.: Sz. M. Sztepnyak-Kravcsinszkij � revolju-cionyer i piszatyel. Moszkva, 1973. 231�259., 268�291., 306�312., 330�331.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 viszo-nyok között, másrészt magukat a terroristákat olyannak bemutatni, ami-lyenek azok a valóságban, vagyis nem kannibálokként, hanem humá-nus, magas erkölcsû emberekként.� Uo. 242�243. Magyar nyelven akönyv teljes szövegét 1887-ben adták ki: Stepnjak, Sergius: A földalattiOroszország. (La Russia sotterranea.) Forradalmi jellemrajzok és vázlatok a va-lóságból. Budapest, 1887.
25 Sztyepnyak-Kravcsinszkij, Sz. M.: Szmerty za szmerty, 401�402.;�Proklamacija �Zemli i Voli��. Pokusenyije na zsizny Drentelna. In: Revolju-cionnij ragyikalizm v Rosszii, 412�413.
26 Ot Iszpolnyityelnovo Komityeta. In: Revoljucionnij ragyikalizm vRosszii, 428.
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metes ellenségkép megkonstruálása és megjelenítése, ez a sajá-tos �szerepcsere�, amikor is a vádlóból vádlott lett, és fordítva,egyértelmûen az orosz társadalomnak szólt, és a terror legitimá-ciójának igényét szolgálta: �Az összes orosz polgárhoz fordu-lunk azzal a kéréssel, hogy támogassák pártunkat ebben aküzdelemben. (�) Hogy megtörjük a despotizmust, és vissza-adjuk a népnek jogait és hatalmát, össznépi támogatásra vanszükségünk. Ezt követeljük és várjuk Oroszországtól.�27
A terroristák úgy érezték, hogy a félelmetes ellenség ellen anép felszabadításáért vívott harc önmagában is kellõ �erkölcsifedezetet� nyújt az erõszaknak. Hiszen az nem öncélúan vagypuszta egyéni kegyetlenségbõl jelent meg, hanem �a nép jólé-téért, az elnyomottak és megalázottak védelméért vívott harcjegyében, s éppen önzetlen indítékai tették megbocsáthatóvámások számára is. A forradalmárok az erõszak bûnét mintegylevezekelték azzal, hogy lemondtak az anyagi javakról, hogy ön-magukat illetõen igénytelenek voltak, s hogy egyéni életüketáldozatul dobták oda abban a pillanatban, amint erre a vesze-delmes útra léptek.�28 Késõbb, közel négy évvel II. Sándor meg-gyilkolása után a Népakarat dél-oroszországi szervezeténekideológusa, Lev Sternberg a következõképpen egészítette ki eztaz érvelést: �A terror egyetlen és egyúttal elégséges erkölcsialapja szükségessége és célszerûsége, valamint végrehajtóinakõszinte, önzetlen indítékai; véleményünk szerint ebben a kér-désben minden további vita ésszerûtlen és terméketlen.�29
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27 Uo. 429. Érdekes, hogy egyes mai történészek tökéletesen átve-szik a forradalmi narodnyikok nézõpontját és fogalomhasználatát. Ígyegy egyébként ismert és tisztelt történész szövegében a cár meggyilko-lásából �kivégzés� lesz, a �Felszabadító� cár �Akasztó� cárrá változik, to-vábbá kiderül, hogy �Oroszország egész történetében I. Pétertõl II. Mik-lósig 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 XXv. 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 orosztörténelem forrásai, 266�267.
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A terror igazolásának azonban nemcsak a külvilág felé irá-nyuló, de a mozgalom tagjainak eligazítására, orientálására szol-gáló érvei is voltak. 1878 októberében a Zemlja i Volja címû újságelsõ számában még ez volt olvasható: �A terrornak semmi közenincs a fennálló rend alapjai elleni küzdelemhez. Csakis egyosztály kelhet fel a másik osztály ellen: egyedül a nép dönthetimeg a rendszert. Ezért erõink döntõ részének a nép között kelldolgoznia. A terroristák legfeljebb afféle õrzõ csapatot alkotnak,melynek célja, hogy megvédje ezeket a munkásokat az ellenségorv támadásaitól.�30 A tézist lényeges gyakorlati szempontokbólegészítette ki a Népakarat Végrehajtó Bizottságának 1879 õszénkidolgozott programja. Ebben arról írtak, hogy a terroristatevé-kenységnek az önvédelem mellett mozgósító szerepe is van: az acélja, �hogy folyamatosan bizonyítékokat szolgáltasson arra,hogy fel lehet venni a harcot a kormány ellen, ily módon fokoz-za a nép forradalmi hevületét és hitét az ügy sikeres kimene-telében, és végezetül, hogy harcképes és alkalmas erõket nevel-jen�. A terror szerepének a radikálisok terveiben való egyrenövekvõ térnyerése együtt járt azzal, hogy bár folyamatosan anép akaratára hivatkoztak, a program középpontjából kikerült anépi forradalom célja, a helyébe pedig egy szûk körû össze-esküvés került: �Tekintettel arra, hogy a nép elnyomott, és a kor-mány részleges megfékezése útján igen sokáig visszatarthatja azáltalános forradalmi mozgalom kibontakozását, a pártnak ma-gára kell vállalnia a fordulat kezdeményezését, nem szabadaddig várnia, míg a nép képes lesz nélküle is cselekedni.�31
A Népakarat tagjai azonban még messzebbre mentek a ter-ror elméleti megalapozásában. Morozov már idézett, A politikaigyilkosságok jelentõsége (1879) címû cikkében �az egyik legjobbagitációs módszerként (kiemelés a szerzõ � F. Sz.)� jellemzi ezt az�eszközt�. Szerinte a titkos társaság mint szervezõdési forma
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30 �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 újkoriorosz történelem forrásai, 260.
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mindig hatalmas erõt adott a szabadság híveinek: �Ha azonbana titkossághoz a politikai gyilkosság mint a harc rendszeres esz-köze is társul, ezek az emberek igazán félelmetessé válnak ellen-ségeik szemében. (�) A politikai gyilkosság a forradalom meg-valósítása a jelenben.� Morozov felismerte: a terroristák erejét azadja, hogy az állam erõtlen egy láthatatlan ellenséggel szemben.�Nem tudni, honnan jelent meg a büntetõ kéz, amely miután akivégzést végrehajtotta, ismét eltûnik oda, ahonnan jött, egymindenki számára ismeretlen helyre. (�) Ellenségeinkkel szem-ben a politikai gyilkosság jelenti a legfélelmetesebb fegyvert,amelytõl sem a rettegett hadsereg, sem a kémek légiói nem ké-pesek megvédeni õket. (�) Ezért tartjuk a politikai gyilkosságotaz önkényuralom elleni harc egyik fõ eszközének (kiemelés a szerzõ �F. Sz.).� Így jutunk el a politikai terror eredeti értelmezésétõl egyegészen másfajta konzekvenciákat magában rejtõ koncepcióig:míg az elsõ a bosszúnak és önvédelemnek a kormány által ki-kényszerített megnyilvánulásaként, a második a rendszerellenesharc fõ, általánosan alkalmazandó eszközeként tekint a terrorra.1880-ban Morozov már arról írt: ha a Népakarat terroristáinaksikerül elméletileg megindokolniuk a terrorista harc eszméjét,illetve a gyakorlatban bizonyítani a terrorista módszerek haté-konyságát, ezzel megteremtenék a terrorizmus hagyományát, éskizárnák a despotizmus lehetõségét a jövõben.32 A szükségerénnyé változott. A kör bezárult.A terror meglehetõsen gyorsan kicsúszott a mozgalom ve-zetõinek ellenõrzése alól, és önjáróvá vált. A II. Sándor ellenimerényletsorozat következményeit elemezve Vera Figner önkri-tikusan arra hívta fel a figyelmet, hogy pártja �megteremtette adinamit és a revolver kultuszát, s dicsfénnyel övezte a terro-ristákat. A gyilkosság és a vesztõhely valósággal bûvöletbe ej-tette az ifjúságot.� Ezért érthetõ, hogy a cár elleni merényletek�olyan hangulatot teremtettek, hogy ha abbahagytuk volna ter-rorhadjáratunkat, akadtak volna önkéntes vállalkozók, akik �
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32 Morozov, Nyikolaj: Terrorisztyicseszkaja borba. http://narovol.ru/do-cument/morozterror.htm
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esetleg valami új szervezetbe tömörülve � folytatták volna amegkezdett munkát, és feladatuknak tekintették volna a cármegölését. Az újabb merényletek elõl nem lehetett kitérni.�33
A terv megvalósítása ugyanakkor egyben a Népakarat végét isjelentette. A cár meggyilkolása, amelyet a �forradalom egyik fõeszközének� tartottak, sokak reménye ellenére sem gyújtottalángra a népfelkelést, és nem is tudta engedményekre vagyreformintézkedésekre kényszeríteni a kormányt. Épp ellenkezõ-leg: az új cár trónra lépésével konzervatív fordulatot és represz-sziót, valamint II. Sándor egész addigi reformpolitikájánakrevízióját idézte elõ.
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33 Figner, Vera: Vihar Oroszország felett, 258., 191.
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NAGY SZILVIA
Vera Ivanovna ZaszulicsA �terrorizmustól� a marxizmusig

1878 januárjában Vera Zaszulics, aki késõbb Marxszal folytatottlevelezést, majd Lenin kritikusa lett, rálõtt és megsebesítette apétervári rendõrfõkapitányt, Trepovot. A merénylõ bírósági tár-gyalását, amely 1878. március 31-én zajlott, az �évszázad pere-ként� emlegették. A felmentõ ítélet ösztönözte Oroszországbana politikai terrorizmus megszületését, amely 1881. március 1-jénért tetõpontjára II. Sándor cár meggyilkolásával. Maga Zaszulicsazonban politikai elképzeléseit illetõen nem volt terrorista. Szá-mára a terrorizmus nem volt a politikai háború eszköze, mégis:szubjektív szándékaitól függetlenül példaképévé vált a forra-dalmároknak, a modern kor elsõ nõi terroristájaként tartják szá-mon. Oscar Wilde elsõ színdarabját Vera vagy a nihilisták (1880)címmel Zaszulics személyének szentelte. A színdarabban hang-zik el a következõ híressé vált idézet: �Te bolond, Oroszországbannincsen lehetetlen a reformokon kívül.�1 A bírósági tárgyalás és a fel-mentõ ítélet után Vera Zaszulics eltávolodott a narodnyik ideo-lógiától, majd eljutott a marxizmushoz; ezzel a fordulattal fog-lalkozik a jelen cikk.

Út a forradalmi mozgalomig
Vera Zaszulics 1849-ben Mihajlovka faluban született, nemesicsalád gyermekeként. Apja a lány hároméves korában meghalt,ezt követõen anyja kénytelen volt tehetõsebb rokonaihoz kül-

1 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. Ígykerül Zaszulics Bjakolovo faluba nagynénjéhez és nagybátyjá-hoz. 1864-ben rokonai egy moszkvai magáninternátusba adták,amelynek elvégzése után, 1867-ben házi nevelõnõi végzettségetszerzett.2 1867 és 1868 között írnokként dolgozott Szerpuhovközségben, bár munkájában nem mutatott kimagasló tehetséget.Sokat olvasott; szellemi fejlõdésére I. Sz. Turgenyev, N. G. Cser-nisevszkij, N. D. Dobroljubov, D. I. Piszarev, K. F. Rilejev, vala-mint John Stuart Mill hatott erõsebben. Mohón olvasta Cser-nisevszkij Mit tegyünk? címû mûvét, amely saját bevallása sze-rint �evangéliumává vált�.3 E szerzõk könyveit késõbb is gyak-ran kézbe vette, sõt élete késõbbi szakaszaiban önálló irodalmi éspolitikai 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 avallással való szakításában nyilvánult meg. Visszaemlékezései-ben a következõket írja: �Ahogy telt az idõ, egyre több dolog erõ-sített meg abban, hogy más vagyok. Ebben az évben, életem ti-zenhetedik életévében nyakig voltam a megfeszített belsõ mun-kában: végül saját kezembe vettem a sorsomat.�4 1868-ban Za-szulics nagy reményekkel költözött Pétervárra: részt akart vennia forradalmi mozgalomban, amely azonban éppen akkor csen-desedett el.A diákmozgalmak átmeneti lanyhulása miatt Zaszulicspedagógiai órákra iratkozott be az egyetemre, franciául tanult,és egy szövetkezeti könyvkötõ egyesületnél kezdett el dolgozni.Végül megismerkedett az illegalitásban mûködõ diákság egycsoportjával egyetemi oktatójának köszönhetõen, aki egy alka-lommal illegális felolvasóestre invitálta Zaszulicsot, amelyenNyecsajev is részt vett. Visszaemlékezéseiben olvashatjuk: �Fé-
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2 Maxwell, Margaret: Narodniki Women: Russian Women Who Sac-rificed Themselves for the Dream of Freedom. New York, 1990. 22�23.
3 Zaszulics, V. I.: Voszpominanyija. http://az.lib.ru/z/zasulich_w_i/text_1919_vospominania.shtml
4 Uo. 
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lénkségem hamar eltûnt, kezdtem beleszólni a beszélgetésbe,méghozzá sikerrel: engem hallgattak, és a legtöbben az én állás-pontomat részesítették elõnyben. Valaki egy pedagógiáról szólókönyvet javasolt. A pedagógia az pedagógia, de vannak a peda-gógiánál fontosabb témák is, amelyek segítségével jobban kiis-merhetjük magunkat az élet kérdéseiben. No de akkor mit olvas-sunk? Mindenki elhallgatott egy pillanatra. Ekkor elkezdtemsorolni az általam nagyra tartott könyveket és írókat: MirtovTörténeti leveleit, amely a Nedeljában jelent meg, John StuartMillt Csernisevszkij jegyzeteivel, amelyeket akkoriban esténkéntén is olvastam. A legkedvesebb cikkem Dobroljubovtól a Mikorjön el az igaz nap? volt.�5
Zaszulics visszaemlékezéseiben két nagyobb csoportba so-rolta az illegális diákmozgalom tagjait: a mérsékeltebb irányvo-nalat képviselõ �ezerovistákéba� (az Ezerovszkij diák eszméitkövetõ fiatalok) és a radikális irányvonalat képviselõ �nyecsaje-vistákéba� (Nyecsajev hívei). Zaszulics a �nyecsajevista� irány-vonallal ismerkedett meg alaposabban. Mély benyomást tett ráNyecsajev személyisége, akinek erõs karizmáját, az emberekregyakorolt hipnotikus erejét utóbb így ecsetelte: �Láttam, hogynagyon komolyan beszél a forradalomról, és hogy ez több pusz-ta fecsegésnél: mindent meg fog tenni annak érdekében, hogyvezetõ szerepet játsszék a diákok között egy jövõbeli forradalommegvalósítása érdekében. A forradalmat szolgálni � a legna-gyobb öröm, amelyrõl valaha is álmodni mertem.�6 Nyecsajev azegyik találkozón arra kérte Zaszulicsot, adja meg a címét illegálislevelek továbbítása érdekében, amire õ így felelt: �Természete-sen. Alig tudok valamit, de nagyon szeretnék tenni valamit azügy érdekében. Nekem mindegy, hogy mit csinálok, bármibenboldogan segítek, amiben csak tudok.�7 Zaszulics forradalmitevékenységének ez az elsõ, futó epizódja még a határozott poli-tikai nézetek hiányát jelezte.1869. május 1-jén, huszonkét évesen letartóztatták a Nye-
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5 Uo. 
6 Uo. 
7 Uo. 

3.ujkori tört.qxd  2015. 01. 14.  10:53  Page 219



csajev-ügyben való szerepe miatt. Mint ismeretes, Nyecsajevmeggyilkolta szervezetének egyik tagját, a társait állítólageláruló Ivanov diákot. A közvélemény felháborodott a gyilkossá-gon. Zaszulics 1871-ig a Péter-Pál-erõdben raboskodott, majd1872-ben tanúként volt jelen a Nyecsajev elleni perben. Rövid,tömör mondatokban válaszolgatott az ügyész kérdéseire: �Nememlékszem�, �Nem tudom�.8 A tárgyalást követõen a novgorodikormányzóságba számûzték két évre. 1871-ben édesanyja támo-gatásával Tverben telepedett le, ahol lánytestvérével és sógorá-val élt együtt egy évig. 1872-ben ismét letartóztatták egy illegálisszemináriumi ügy kapcsán, konkrét bizonyíték azonban nemvolt Zaszulics ellen. Ennek ellenére végül a Szoligalics Koszt-romszoj kormányzóságba számûzték. Errõl az idõszakról vissza-emlékezéseiben semmit sem írt, azt azonban tudjuk, hogy Za-szulicsot megviselték a számûzetés évei, a gyakori költözkö-dések és a kiszolgáltatottság.91873-ban Harkovba érkezett, ahol bekapcsolódott a narod-nyikmozgalomba. Az 1870-es évek elején, mint annyi más fiatalnõ, ebben a körben vélte megtalálni a cári rendszerrel szembenialternatívát. 1873�74 során a fiatal értelmiségiek százával vonul-tak ki a falura, a nép közé � mint köztudott, innen ered a moz-galom neve is.10 Nem sokkal ezután, 1875-ben Kijevbe költözött,és kapcsolatba lépett a Déli Lázadók elnevezésû csoporttal, abakunyinistákból álló társasággal (ekkor a szervezet 15 fõt szám-lált, több mint a felük nõ volt).11 Ez idõ tájt vette kezdetét aktívszerepe a forradalmi mozgalomban. Megismerkedett Bakunyinmûveivel, amelyek nagy hatást gyakoroltak a fiatal Zaszulicsra.Ugyancsak a Déli Lázadók körében ismerkedett meg LevDeutshcsal, aki késõbb a mensevikek egyik vezetõje lett. Az1874-tõl kezdõdõ tömeges letartóztatások azonban a nép közéjárás bukását jelentették. A narodnyikok a bukás okainak érté-kelése után visszatértek ahhoz az elképzeléshez, hogy közpon-
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8 Siljak, Ana: Angel of Vengeance. New York, 2008. 129.
9 Uo. 124�133.
10 Maxwell: Narodniki Women, 24�25.
11 Siljak: Angel of Vengeance, 124�133.; Zaszulics: Voszpominanyija
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tosított, a konspiráció szabályait szigorúan követõ pártot kelllétrehozni, mivel nem láttak más lehetõséget arra, hogy a kor-mány erõszakos intézkedéseivel szemben ellenállást tudjanakkifejteni. Így született meg a forradalmi propagandista köröketegyesítõ szervezet, a második Zemlja i Volja.12 A nép körébenfolytatott propagandatevékenység tartós sikertelensége azon-ban egyre inkább a terror felé fordította a forradalmi mozgalmakkövetõit.13
Bár a kijevi Déli Lázadók csoportja 1875�76-ban még kö-tõdött a narodnyik eszmékhez, egy lépéssel elõttük járt. A tagokfegyvert szereztek, és önvédelembõl, egy majdani letartóztatásveszélyére készülve, lõni tanultak; maga Zaszulics is itt sajátítot-ta el a fegyverhasználat fortélyait. 1876 nyarán kiköltöztek akörnyezõ falvakba, ahol a parasztság oktatásával foglalkoztak.Zaszulics nem érezte sikeresnek a faluban tett erõfeszítéseit, ígynem sokkal késõbb Mása Kolenkinával, egyik elvtársával Péter-várra 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 általánoselégedetlenség közepette 1877 végén kezdõdött meg az 1873 ótafolyamatosan letartóztatott 193 személynek a pere. Vera Zaszu-licsot és Mása Kolenkinát megrázták az események, és úgy dön-töttek, hogy lelövik a 193-ak perének gyûlölt fõügyészét, Zsele-
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12 1861-ben a Kolokolban megjelent egy meglehetõsen széles körbenterjesztett röpirat Mi kell a népnek? címmel, a szerzõje Nyikolaj Ogarjovvolt. Ogarjov ebben arra a következtetésre jutott, hogy a népnek föld ésszabadság (zemlja i volja) kell. Ez lett az elnevezése annak a titkos for-radalmi társaságnak, amely fõként egyetemi hallgatók részvételével1861-ben alakult meg Péterváron. Ezt nevezzük az elsõ Zemlja i Vol-jának.
13 Filippov Szergej: Az �orosz eszme� alakváltozásai. Az orosz konzerva-tivizmus, liberalizmus és radikalizmus. Budapest, 2010. 68�70. 
14 Maxwell: Narodniki Women, 27�28.
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kovszkijt és Zsikarev szenátort, aki a nép közé járás ellen hirde-tett háborút. A terv késõbb annyiban változott, hogy Zsikarevhelyett F. F. Trepovra, a pétervári városparancsnokra esett a vá-lasztásuk, aki nem örvendett nagy népszerûségnek a társadalomszéles körében.15 Zaszulics 1878. január 24-én megjelent Trepovnyilvános fogadóóráján, és közvetlen közelrõl rálõtt. A merény-letet követõen csupán egy mondatot mondott: �Bogoljubo-vért.�16 Trepov azonban túlélte a támadást, a merénylõt pedigelfogták, és bíróság elé állították. A tárgyaláson A. F. Konyielnökölt, a vádat K. I. Kesszel képviselte, Zaszulics védõügyvéd-je pedig P. A. Alekszandrov volt. Késõbb a tárgyalást, mely 1878.március 31-én zajlott, az �évszázad perének� nevezték. Mind azeurópai, mind az amerikai újságok � az olvasóközönség nagymegelégedésére � részletesen tudósítottak a fiatal orosz terroris-tanõ perérõl, illetve felmentõ ítéletérõl.Január 25-én, a merénylet másnapján az újságokban mármegjelentek a Trepov elleni gyilkossági kísérletrõl szóló hírek.Ezek a cikkek kevés információt közöltek, hiszen a merénylettényén kívül ekkor még nem lehetett tudni semmit. Zaszulicsotpéldául sokáig Jelizaveta Kozlovaként azonosították, hiszen ez anév szerepelt azon a hamis erkölcsi bizonyítványon, amely ürü-gyül szolgált a merénylõnek a fogadóórán való megjelenéséhez;Trepovnak ezt kellett volna hitelesítenie.17 A cikkek ekkor mégelsõsorban Trepov egészségügyi állapotáról tudósítottak: �Tre-pov városparancsnok az éjszakát meglehetõsen nyugodtan töl-tötte, azonban keveset aludt. Láza nem volt, állapota kielégítõ.�18
A legtöbb figyelmet a pétervári konzervatív lapok szentelték azügynek, a megszokott emocionális megközelítésbõl: �tragikusesemény�, �a bûnözõ a fõváros lakosságából nagy felháborodást
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15 Uo. 28.
16 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.
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váltott ki�.19 Konyi ezzel szemben például más képet fest vissza-emlékezéseiben, rámutatva arra, hogy a társadalom széles ré-tege nem kedvelte a merénylet áldozatát. �Trepov neve ezekbena napokban a közönyön kívül csupán hûvös kíváncsiságot vál-tott ki az emberekbõl. A vélemények megoszlottak: egyesek tap-soltak, mások rokonszenvet éreztek, és voltak olyanok is, akik azegyik álláspontot se fogadták el, azonban Zaszulicsban senki selátott gonosztevõt. Különféleképpen ítélték meg bûnét, de senkise dobálta sárral, a Bogoljubovhoz kötõdõ kapcsolatáról pedignem találtak ki mindenféle rosszindulatú agyszüleményt.�20
A városparancsnokot hivatalos körökben sem kedveltékkülönösebben. Olyan pletykák terjedtek, hogy Trepov valójábanI. Vilmos császár törvénytelen fia. A társadalom nagy részerosszallóan nézte hatalommal való visszaéléseit, melyek közülaz egyik a merénylet ürügyéül szolgáló eset volt: január 24-énTrepov parancsára megvesszõzték Bogoljubov politikai elítéltet,mert nem vette le a sapkáját a börtönbe látogató városparancs-nok elõtt, ez pedig az 1863. április 17-i, a testi fenyítés tilalmárólszóló törvény megsértése volt.21 Ahogyan a Golosz egyik szerzõ-je helyesen megjegyezte: �Zaszulics ügye az elõzetes letartóz-tatással kezdõdött, január 24-én a városparancsnok fogadószo-bájában robbant ki, és láthatóan március 31-én fejezõdik be a tör-vényszéki bíróság termében.�22
Az ügy vizsgálata gyors ütemben zajlott, és már 1878. feb-ruár végére lezárult, az elkövetõ felett pedig március 31-én nyil-vános tárgyaláson ítélkeztek. Utóbbi tény azért különös, mertegy 1872-es törvény értelmében a politikai bûncselekményt el-követõ vádlottakról automatikusan a Szenátus Különleges
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19 Karpilenko, Ju. Sz.: Gyelo Veri Zaszulics. Rosszijszkoje obscsesztvo, iszud 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 VeriZaszulics. In: Voproszi Isztorii, 1971/12. 183.
22 Golosz, 1878/92. 1�2.
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Bizottsága ítélkezett. Zaszulics ügyével kapcsolatban viszont az1864-es törvények alapján jártak el, azaz de facto figyelmen kívülhagyták a hatályos, 1872-es törvényt. Ez azt jelentette, hogyZaszulics ügyének, egy politikai merényletnek eljárásjogilagnem tulajdonítottak politikai jelentõséget. Ez meggondolatlanlépésnek bizonyult. Március 21-én A. Je. Tyimasev belügyminisz-ter levélben kérte Palen igazságügy-minisztert, hogy az újságokcsak korlátozottan tudósíthassanak a perrõl, ahogyan az álta-lában a politikai pereknél történik. Palen azt válaszolta, hogymeg van kötve a keze: ilyen esetekben a törvények írják elõ,hogy mi a teendõ, õ nem képes felülírni azokat. Megjegyezte to-vábbá, hogy a sajtó törvénytelen korlátozása csak elõsegítené azellenzéki hangulat megerõsödését.23
A per gyorsan az orosz társadalom érdeklõdésének a közép-pontjába került. Konyi visszaemlékezéseiben megemlíti, hogy atárgyalás elõtti napon levelek tucatját kapta, melyekben a levél-írók helyet kértek �az évszázad tárgyalására�. A tárgyalóteremzsúfolásig telt a közigazgatási felsõ vezetés képviselõivel. Jelenvolt többek között D. M. Szolszkij, az Államtanács tagja is. Asajtót Dosztojevszkij, Gradovszkij, Csicserin és neves külföldiújságírók képviselték.24
A tárgyalásra döntõ befolyást gyakorolt a védõügyvéd,Alekszandrov taktikája: védence érdekében sikerrel alkalmaztaa közvélemény befolyásolásának módszereit. Olyannyira, hogykésõbb, hasonló szituációkban, számos esetben az ügyvédekugyanezekre a módszerekre támaszkodtak híres terroristák vé-delme során. Alekszandrov tartalmas, formailag kifogástalan vé-dõbeszéde mintaként szolgált az orosz bírósági retorikában.25

Amint azt egy jelenlévõ megfogalmazta, minél tovább tart abírósági dráma kibontakozása, annál inkább eltûnik a vádlottszemélyisége, és egyre inkább úgy tûnik, mintha az mindannyi-
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23 Karpilenko: Gyelo Veri Zaszulics, 28.
24 Konyi: Voszpominanyija
25 Baranov, A. Sz.: Obraz tyerroriszta v russzkoj kulture konca XIX� na-csala 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 színe-sen mutatta be Vera Zaszulics fiatalkorát: részletesen ecsetelte azõt ért megaláztatásokat és kínzásokat, amelyeket korábbi letar-tóztatása során el kellett viselnie, és nagy hangsúlyt fektetettBogoljubov megvesszõzésére, amely a testi fenyítés eltörléseután 15 évvel történt. Mindeközben Alekszandrov igyekezettmegkérdõjelezni az államellenes bûncselekmény fogalmánakértelmét, rámutatva: �Amit tegnap államellenes bûncselek-ménynek tartottak, az ma vagy holnap tiszteletre méltó állam-polgári hõsiesség lesz.�27 Zaszulicsot afféle jólelkû gonosztevõ-ként, az eszme harcosaként ábrázolta a tárgyaláson, és végsõ so-ron felvetette a bûntett erkölcsi felmentésének lehetõségét: �Elsõalkalommal jelenik meg a bíróság elõtt egy olyan nõ, akinek tet-tében nem volt személyes indíték, sem személyes bosszú. Egynõ, aki bûntettét az eszméért folytatott harcért követte el. Mitjelentett neki Bogoljubov? Nem volt se rokona, se barátja, se is-merõse. 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, feltétle-nül rokoni vagy párkapcsolatban kell-e állni az illetõvel?�28
Az esküdtek mindösszesen 30 percet tanácskoztak, majd atárgyalóterem nagy megelégedésére felmentették Zaszulicsot.Április 1-jén az újságok nagyrészt beérték többé-kevésbé rész-letes tudósításokkal vagy információkkal, illetve a jegyzõkönyvkezdetének publikálásával. Az április 2-án és 3-án megjelentcikkek többsége a Zaszulics iránti együttérzést és a Trepov sze-mélye által szimbolizált elnyomó Oroszország morális elítéléséttükrözte.29 Az újságok egy része a fennálló állami rend elleniközös elégedetlenség megnyilvánulásaként értelmezte Zaszulicsfelmentését. A Szevernij Vesztnyikben olvashatjuk: �Mindenki
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26 Siljak: Angel of Vengeance, 222.
27 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.

3.ujkori tört.qxd  2015. 01. 14.  10:53  Page 225



egy kicsit rosszul érzi magát, senki sem érzi normálisnak a hely-zetét. Csakis a hatalom, valamint az erõszak nyílt és becsületesfelelõsségre vonása tudná kártalanítani és megnyugtatni a tár-sadalmat.�30 A neves orosz publicista, G. Gradovszkij a követke-zõt írta: �Szeretném azt hinni, hogy Vera Zaszulics ügye nyomothagy maga után a belsõ életünkben, hogy ez az a krízis, ez az afordulópont, amely rendszerint komoly betegségeknél szokottbekövetkezni, hogy ez az a várt és súlyos perc, amellyel kezde-tét veszi a gyógyulás.�31 Ilyen reakciókat látva, a kormány �szi-gorú intézkedésekkel� és �megfékezéssel� reagált. Április 6-áncári utasításra a Szevernij Vesztnyik és a Russzkoje Obozrenyijeszerkesztõségét bezárták, számos egyéb újság pedig figyelmez-tetésben részesült.32
Az ünneplés azonban nem volt általános. Az ítélet Konyibóljogos félelmeket váltott ki. A tárgyalás egyik szemtanújánakmegjegyzésére, mely szerint: �Az orosz igazságszolgáltatás leg-boldogabb napja ez�, Konyi így válaszolt: �Ön téved, ez a legszo-morúbb napja.�33 Az orosz konzervatívok Zaszulics felmentéséttovábbi súlyos bajok kiindulópontjaként tekintették, illetve atársadalomban meggyökeresedett problémák megnyilvánulásá-nak. �Egészséges-e az a társadalom, amelyben hasonló jelensé-gek vannak?� � tette fel a kérdést a Moszkovszkije Vedomosz-tyi.34 A konzervatív publicista, Mescserszkij a visszaemlékezé-seiben ezt írta: �Vera Zaszulics ünnepélyes felmentése úgy zajlottle, mintha egy rémálomban történt volna. (�) Senki se tudjamegérteni, hogyan lehetett ilyen borzalmas gúnyt ûzni az álla-mot szolgáló vezetõkkel a cári birodalom tárgyalótermében, mi-képpen triumfálhatott ilyen arcátlanul a lázadás, miközben,mintegy letargikus megdermedésben, mindenki hallgatott, éssenki se mert fennhangon ellenkezni.� Mescserszkij végsõ kö-
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30 Poszle szuda. In: Szevernij Vesztnyik, 1878/90. 1.
31 Golosz, 1878/92. 2.
32 Karpilenko: Gyelo Veri Zaszulics, 43�44.
33 Volgin, I: Poszlednyij god Dosztojevszkovo. Moszkva,1986. 38.
34 Po gyelu Veri Zaszulics. In: Moszkovszkije Vedomosztyi, 1878/89. 3�4.

3.ujkori tört.qxd  2015. 01. 14.  10:53  Page 226



vetkeztetése szerint �mindenesetre Zaszulics lövése számos po-litikai bûncselekményt alapozott meg, amelyek egészen 1881-ignem szakadtak meg�.35
Lev Tolsztoj is komoly aggályokat fogalmazott meg, ame-lyeket egyik áprilisi levelében olvashatunk: �Zaszulics és Trepovártalmas állatok, akiket meg lehet és meg is kell ölni, mint a ku-tyákat. És ez nem felháborodás, ez háború. Mindenki, aki fel-mentette a gyilkost, és egyetértett az ítélettel, nagyon jól tudja,hogy a saját biztonsága érdekében tilos felmenteni a gyilkossá-got, ám számukra nem az a kérdés, hogy kinek van igaza, és kinyer. Ez egy olyan eseménysor kezdete, amelynek lényegét mégnem értjük.�36
Kétségkívül jogos kérdés, hogy a felmentõ ítélet a terroriz-mus akaratlan ösztönzésének volt-e tekinthetõ, és ha igen,mennyiben. Hiszen a pert figyelemmel követõ forradalmárokegyrészt meggyõzõdhettek arról, hogy a társadalom jelentõsmértékben szimpatizál a hatalom elleni harccal, másrészt re-ményt kaptak arra, hogy mentesülhetnek a fegyveres merény-letek következményeitõl, �megúszhatják� az egyébként szintebiztos halálos ítéletet. Tény, hogy éppen Vera Zaszulics me-rénylete nyomán jelentek meg az elsõ, a politikai terrort igazoló�elméleti� alapvetések. Így például A politikai gyilkosságok jelen-tõsége címû cikk szerzõje 1879 márciusában a következõképpenvonta le a merénylet tanulságait: �A politikai gyilkosság minde-nekelõtt a bosszú aktusa. A forradalmi szervezet csak akkor néz-het nyíltan ellenségei szemébe, ha bosszút áll elpusztított tag-jaiért; csakis akkor válhat egységes, oszthatatlan erõvé, és emel-kedhet arra az erkölcsi magaslatra, amelyet a szabadságértküzdõ embernek el kell érnie, hogy a tömeget követésére bírhas-sa. A jelenlegi helyzetben a politikai gyilkosság az önvédelemegyetlen eszköze és a propaganda legjobb módszereinek egyi-
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35 Mescserszkij, V. P.: Moi voszpominanyija. Moszkva, 2003. 517.
36 Tolsztoj, L. N.: Polnoje szobranyije szocsinyenyij. T. 62. Moszkva,1953. 408�410. (1878 g. Aprelja 6.)
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ke.�37 Fontos megjegyeznünk, hogy Zaszulics nem tartotta ma-gát terroristának, de akaratán kívül is az orosz forradalmi moz-galom új korszakának egyik elindítójává vált.

Út a marxizmusig
A felmentés kihirdetése után a tömeg euforikus állapotban akörnyezõ utcákra vonult, és azt skandálta: �Hosszú életet Zaszu-licsnak!� A szabadon engedett Zaszulicsot felkapták, majd hin-tóba ültették. Több mint 1500 ember volt jelen, így az 1870-esévek legnagyobb politikai demonstrációjáról beszélhetünk. Arendõrök összecsaptak a tüntetõkkel, aminek következtébentöbben megsebesültek, egy diák pedig életét vesztette. Mind-eközben Zaszulicsnak sikerült elmenekülnie elvtársaihoz egyillegális lakásba. Március 31-én a cár összehívta a MiniszterekKülönleges Tanácskozását, amelynek célja az állambiztonságmegerõsítése volt, olyan sürgõs intézkedések elfogadása, ame-lyek a Zaszulicséhoz hasonló esetek megelõzésére irányulnak.Ezzel együtt még aznap megjelent a merénylõ elleni másodikelfogatóparancs. Pár nappal késõbb a felmentõ ítéletet hatályta-lanították, Zaszulics azonban ekkor már Genfben, Svájcban tar-tózkodott a barátainál.38

Közvetlenül a tárgyalás után Zaszulics a következõketmondta Sz. M. Kravcsinszkijnek: �Ha elítéltek volna, a körülmé-nyekhez mérten nem tudtam volna mit csinálni, és belenyugod-tam volna a körülményekbe, mert a tudat, hogy minden tõlemtelhetõt megtettem az ügy érdekében, kielégített volna. Ámmost szabad vagyok, és újból meg kell keresnem az ügyet; eztmegtalálnom pedig nem lesz könnyû.�39 A forradalmi tevékeny-ség világos perspektívájának a hiánya, amely a narodnyikmoz-galom szervezeti gyengeségével, valamint az általános politi-
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37 Revoljucionnij ragyikalizm v Rosszi. Vek gyevjatnadcatij. Moszkva,1997. 413�414.
38 Karpilenko: Gyelo Veri Zaszulics, 39�53.
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 megszökötta kijevi börtönbõl, illetve A. V. Stefanovics, a Déli Lázadók cso-port egykori tagja Genfbe érkezett. A helyi forradalmi mozga-lom tagjai ezt követõen hetente többször tartottak gyûléseket, ésmegosztották egymással gondolataikat. Ezeken Zaszulics fenn-tartásait fejezte ki a terrorcselekményekkel kapcsolatban (bele-értve a sajátját is). Azzal érvelt, hogy minden egyes terrorcselek-mény erõsebb és erõsebb megtorlást vált ki a kormány részérõl,s ez egyre több forradalmár halálához vezet. Ha a forradalmárokpártja szellemi és anyagi forrásait a terrorcselekmények meg-valósítására fordítja, a párt ennek következményeképpen olyanelit szervezetté válhat, amely nem áll kapcsolatban a munkások-kal és a parasztokkal � hangsúlyozta többször.40
1879 tavaszán Zaszulics, Stefanovics es Deutsch hamis út-levéllel visszatért Oroszországba annak érdekében, hogy támo-gassák Plehanovot, aki ekkor már a narodnyikok elismert szó-nokává vált, és megkíséreljék újraszervezni a Zemlja i Volját,ugyanis a rendõrség sorozatos letartóztatásai miatt a narodnyik-mozgalom taktikája kudarcot vallott. 1879 augusztusában a na-rodnyikok titkos kongresszust tartottak Voronyezsben a továbbiteendõk megbeszélésére, végül a kongresszus után a Zemlja iVolja szervezeten belüli szakadás következtében létrejött a ter-ror híveit egyesítõ Narodnaja Volja, illetve annak legfelsõbbszerve, a Végrehajtó Bizottság, valamint a Csornij Peregyel. Ezutóbbi szervezet nem a terrort, hanem az általános népfelkeléselõkészítését, a paraszti tömegek forradalmi mozgósítását tekin-tette elsõdlegesnek. Plehanov, P. B., Akszelrod, L. G., Deutsch ésVera Zaszulics vezette a csoportot, akik között egyetértés volt afõ elméleti, illetve taktikai kérdésekben. A vezetõk azonban nemsokáig szervezkedhettek Oroszországban: a Csornij Peregyelmegalakulása után kénytelenek voltak véglegesen emigrálni azegyre erõsödõ letartóztatási hullám miatt.41

229Vera Ivanovna Zaszulics

40 Maxwell: Narodniki Women, 31�32.
41 Zaszulics: Sztatyi o russzkoj lityerature, 10.; Filippov: Az �orosz esz-me� alakváltozásai, 68�70.
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1880 januárjában visszatértek Genfbe. A Csornij Peregyeltagjai a tudományos szocializmus teóriájának elemzéséhez for-dultak, és megismerkedtek a nyugat-európai munkásmozga-lommal. Genfben Zaszulics közeli kapcsolatba került Plehanov-val, aki nagyra értékelte Zaszulics meglátásait, és mindig kikértevéleményét a forradalom elméleti, illetve gyakorlati kérdéseivelkapcsolatban. Plehanov úgy látta, Zaszulics filozófiai-irodalmimûveltsége, önálló gondolkodásmódja ritkaságnak számít a for-radalmárnõk között.42
Plehanov hatására az emigránsok egyre inkább a szocializ-mus akkori legnagyobb nemzetközi tekintélyének, Marxnak aközgazdasági-filozófiai módszereihez és elméleteihez fordul-tak.43 Zaszulics politikai-intellektuális fejlõdésének meghatározóeleme volt Marx, akinek A tõke címû munkájával már túl a har-mincon ismerkedett meg. Forradalmárrá válása szempontjábólintellektuális fordulópontnak a korábban is ismert Cserni-sevszkijen és Dobroljubovon kívül elsõsorban õ számított. Azelvtársak Marx elmélete alapján új tudományos és fogalomal-kotói korszak kezdetén érezték magukat. Az eredetileg a nyu-gat-európai országokra kidolgozott marxizmust az oroszországigazdasági és társadalmi fejlõdés viszonyrendszerére próbáltákadaptálni. Ez volt az elõzménye a Zaszulics és Marx közötti híreslevélváltásnak, amelynek az elemzése egy külön tanulmány té-máját képezheti.

Epilógus
Az emigrációban Zaszulics kulcsszerepet játszott a tudományosalapokon álló orosz marxizmus elméletének megalapozásában.1883-ban Plehanovval és Akszelroddal megalapították a MunkaFelszabadítása nevû csoportot, amely határozottan bírálta a na-rodnyik eszméket és a politikai terrorizmust, továbbá deklarálta,hogy legsürgetõbb célja a marxizmus eszméinek terjesztése és az
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42 Zaszulics: Sztatyi o russzkoj lityerature, 10�11.
43 Uo. 10�11.
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önálló oroszországi marxista munkáspárt megteremtése. A cso-port a munkásmozgalomtól való elszigeteltsége ellenére is nagyjelentõségû volt a marxizmus oroszországi elterjesztésében és azoroszországi szociáldemokrata párt megalakításának elõkészíté-sében. A marxizmus oroszországi propagálásában nagy szerepetjátszott Plehanov és Zaszulics irodalmi tevékenysége, akik min-denekelõtt oroszra fordították a tudományos szocializmus alap-mûveit; Zaszulics jegyezte egyebek mellett A filozófia nyomorúsá-ga, illetve A szocializmus fejlõdése az utópiától a tudományig címûMarx- és Engels-mûvek fordítását. Zaszulics Marx halála utánEngelsszel folytatott levelezést, akivel személyes jó kapcsolatotalakított 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 gaz-dasági és történelmi elméleteit, és határozottan szakított elõdei-nek minden anarchista és némileg szlavofil hagyományával.S maga Marx ugyanilyen büszke lett volna erre, ha valamiveltovább él. Ez olyan haladás, amely nagy jelentõségû lesz Orosz-ország forradalmi fejlõdése szempontjából. Marx történelem-elmélete szerintem alapfeltétele minden rendszeres és követke-zetes forradalmi taktikának; hogy ezt a taktikát megtaláljuk,csak alkalmazni kell az elméletet az illetõ ország gazdasági éspolitikai viszonyaira.�45
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44 Subina, E. V.: Filoszofszko-szocialiszticseszkoje vzgljadi Zaszulicsa(1867�1903). Leningrád, 1984. 2�3., 9�10.
45 Karl Marx és Friedrich Engels Mûvei. 36. köt. Budapest, 1978. 304.
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IV.
Szovjet történeti tanulmányok
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SZILÁGYI ÁKOS
Állam és formalizmus

�A szobrászok � mondta Merkurov szobrászmûvész az épí-tészek kongresszusán � megbíztak, hogy adjam át önök-nek: tegnap agyoncsaptuk az utolsó formalistákat is (neve-tés, taps). Személy szerint én egymagam nyolcat csaptamagyon (viharos taps).� (1936. február 13.)1

A totalitárius �nagy kulturális forradalom� nyitó évében � 1936-ban � a pártállam csúcsairól levezényelt �antiformalista kam-pány� fõ céltáblája Dmitrij Sosztakovics és Kisvárosi Lady Machbetcímû operája lett. Hasonlóképpen formalizmusa miatt tiltottákbe egy évvel késõbb Szergej Eisenstein Bezsin rétje2 címû elsõhangosfilmjét, és semmisítették meg összes kópiáját (csak né-hány vágókép és standfotó maradt belõle), és a nagy filmrende-zõnek nemcsak alkotói pályája, de élete is kockán forgott egyideig: Borisz Sumjatszkij, a nagy hatalmú filmfõigazgató leg-alábbis 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 nagyterror (1937�1938) éveit, de az ellenük indított hajszát követõenSztálin 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 megtekintésérõlés a forgatókönyvrõl� elfogadott KB-határozatot lásd In: Vlaszty i hudo-zsesztvennaja intelligencija. Dokumenti CK RKP(b)-VKP(b), VCSK-OGPU-NKVD o kulturnoj polityike, 1917�1953. Moszkva, 1999. 354.
3 Lásd ehhez: Sumjatszkij, Borisz: O filme �Bezsin lug�. In: Pravda,1937. március 19. 3.; Lásd még Sumjatszkijnak a �Bezsin lug� betiltásakapcsán filmes és írói körökben kibontakozó felháborodásáról és ellenál-lásáról beszámoló 1937. március 28-án keltezett, Molotovhoz írott felje-lentõ levelét: In: Vlaszty i hudozsesztvennaja intelligencija, 357�358.
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már amennyire ilyen formátumú mûvészek esetében ez lehetsé-ges volt. Ezzel szemben a �színházi október� meghirdetõjét, aszovjet avantgárd színház megteremtõjét, Vszevolod Mejerhol-dot vagy a húszas évek forradalmi prózájának egy-egy remek-mûvét megalkotó Iszaak Babelt (Lovashadsereg) és Borisz Pil-nyakot (Meztelen év), vagy a LEF (Mûvészet Balfrontja) köréheztartozó drámaírót és teoretikust, Szergej Tretyakovot, akitBerthold Brecht mestereként tisztelt, a hatalom feje javíthatat-lannak, azaz használhatatlannak ítélte, s ezért nemcsak mûvei-ket távolíttatta el az új, monumentalista, pszeudoklasszicista,pszeudonépies, de feltétlenül mindenki számára érthetõ totali-tárius tömegkultúra útjából, hanem õket magukat is az életbõl; ajavíthatatlanokkal szemben 1937 után a tarkólövés vagy a lágerjelentette a sztálini hatalom ultima ratióját: van formalista � vanprobléma; nincs formalista � nincsen. Vagy másként, a terror iga-zolására e korszakban elõszeretettel idézgetett gorkiji szenten-ciával: ha az ellenség nem adja meg magát � márpedig a javít-hatatlan formalista, aki nem akarja vagy nem képes letenni amûvészet fegyverét, feltétlenül ellenség! �, akkor agyonlövik. 

Forradalom és formalizmus
A formalizmus � mint az állam fõ ellensége a mûvészetben � a20-as évek magát �baloldaliként� meghatározó avantgárd mû-vészetével vált egyjelentésûvé, a formalizmussal azonosítottmûvészeti �baloldaliság�, �balosság� (levackij, levacsesztvo, leviz-na) pedig szitokszóvá. Minden bizonnyal azért is, mert a �kapi-talizmust restauráló�, tehát �jobboldali� NEP-et (1923�1928),majd Sztálin 1929-tõl kibontakozó �bonapartista� ellenforradal-mát balról, az októberi forradalom eredeti célkitûzései felõltámadó Trockij és hívei �baloldali ellenzékként� határozták megmagukat a pártban, kizárásuk után pedig az új, sztálinista párt-tal és az egész sztálini rendszerrel szemben is. Mivel a forradal-mi avantgárd mûvészet � Majakovszkijtól Mejerholdig, BabeltõlSosztakovicsig � a 20-as években maga is �baloldalinak� (LEF �Levij Front Iszkussztv) nevezte magát, a mûvészi forma és az
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életforma (bit) forradalmi megújításának programját helyezveszembe a klasszikus akadémista-realista formakánonnal és a kis-polgári életformával, már ezzel rossz hírbe keveredett. A �balos-ság� Sztálin számára egyértelmûen a �trockizmussal�, az ellen-zékiséggel volt egyjelentésû. A formalizmus valamilyen mûvé-szeti trockizmusnak minõsült, és olykor � mint a �szuperforma-lista�, a formalizmusnak saját nevébõl képzett még és még rosz-szabb csengésû nevet (mejerholdovscsina) adó Mejerhold ese-tében � a �mûvészeti trockizmus� koncepciós vádját a politikaitrockizmus éppoly koncepciós vádjával kapcsolták össze. A sztá-lini �nagy kulturális forradalom� újonnan alapított hivatalosorgánuma, a Szovjetszkoje Iszkussztvo 1937. április 29-i számá-ban V. Visnyevszkij színpadi szerzõ a Mérjünk végsõ csapást atrockistákra a mûvészetben (Dobity trockisztov v iszkussztve) címmelírt megsemmisítõ cikket a már rég bukott RAPP-isták, averbahis-ták ellen, akik � annak idején � szintén nem keveset tettek a�formalisták�, a forradalmi avantgárd olyan kimagasló tehet-ségû képviselõinek besározásáért, mint Majakovszkij vagyMejerhold, igaz, ekkor õk már a másik pólust, a nyers valóságrészleteiben elveszõ naturalizmus �balos szélsõségét� testesítet-ték meg. Mert � mint még visszatérek rá � itt is, mint a sztáliniz-mus történetében mindig, kétfrontos harc folyik: egyfelõl a for-malizmus (a �forma naturalistái�), másfelõl a naturalizmus (�atartalom formalistái�) ellen. De mindezen túl, a mûvészeti hagyománnyal radikálisanszakító, az újítás szabadságát zászlajára tûzõ, a forradalmat esz-tétikai síkon � a forma síkján � megvalósító avantgárd túlságosanautonóm képzõdmény volt a totális állam szempontjából, éshasználhatatlan a társadalmi tudatformálás, a tömeghatás szem-pontjából. Alkotói saját forradalmi elkötelezettségük és szerep-vállalásuk okán formáltak jogot az új mûvészet státuszára, sajátesztétikai programjuk alapján akarták mûveikkel a forradalomügyét szolgálni, akkor is, amikor ennek az ügynek a helyét márrég a forradalomból kinõtt, de a forradalom értelmét, céljaitmeghamisító és felszámoló totális állam ügye foglalta el, és ami-kor szolgálni már csak az államot lehetett, méghozzá egyféle-képpen: úgy, ahogy azt az állam elképzelte, akarta és megkö-
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vetelte. A forradalmi avantgárd szolgálataira a totális állam nemtartott igényt, alkotóit pedig, ha nem tudta saját szekerébe fogni,kitörölte a kulturális életbõl, gyakran pedig � elsõ helyen azideológiailag legveszélyesebbekkel: az írókkal, a Szó letétemé-nyeseivel � törölte õket az élõk sorából is. A baloldali mûvészek, a forradalmi múlt e tovább élõ ma-radványai � az 1936-ban már hat éve halott és hatéves agyon-hallgatás után hirtelen az állam képére és hasonlatosságára újrate-remtett Majakovszkij kivételével4 � csakugyan nem feleltek mega �totalitárius realizmus� közérthetõségi követelményének � atotális giccsnek �, még ha egyes esetekben tõlük telhetõen sze-rettek volna vagy igyekeztek is megfelelni. (Példaként elég talánDziga Vertov Bölcsõdal címû 1937-ben elkészült, Sztálin személyikultuszát és a sztálini rendszert a forradalmi avantgárd doku-mentarista filmnyelvén �artikuláló� � poetizáló, racionalizáló,igazoló � filmjének hivatalos elutasítása és forgalmazásánakgyors leállítása. Vertov javíthatatlannak bizonyult, mert forra-dalmi filmes látásmódja, eredeti mûvészi módszere, maga te-remtette dokumentumfilmes mûfaja és nyelve feladása nélkülakarta a totalitárius állam- és vezérkultuszt szolgálni, ami contra-dictio in adjecto volt, és büntetése � az õ esetében �csupán� a tel-jes mellõztetés � nem maradhatott el. Hasonlóképpen nem sike-rült fából vaskarikát csinálnia a 30-as évek közepétõl Mejerhold-nak és Babelnek sem, noha õk is megpróbálkoztak vele, ám �egyrészt, mert írók voltak, a logokratikus hatalom számára leg-veszélyesebb fegyver, a Szó birtokosai, másrészt, mert személyeskapcsolataik révén erõsen kötõdtek az 1937�38-ban Sztálin általmegsemmisítésre ítélt régi bolsevik establishmenthez, nem be-szélve kiterjedt külföldi kapcsolataikról � életükkel fizettek javít-hatatlan formalizmusukért. A 20-as évek avantgardistái a 30-as évekre bizonyos értelem-ben csakugyan formalistákká, úgyszólván az avantgárd manie-ristáivá lettek: Dziga Vertov �vertovistává�, Mejerhold �mejer-holdistává� és így tovább. A mûvészi forma forradalmasítása ek-
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4 J. V. Sztálin � Lilja Brik hozzá írt segélykérõ levele. Piszmo L. Ju BrikI. V. Sztalinu. In: Uo. 270�272.
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kor már semmiféle � politikailag vagy akárcsak líraian � igaz tar-talmat nem fejezhetett ki: a forradalom ügyét csak az állammalszemben lehetett volna képviselni, megalkuvás nélkül, ellenáll-va és harcolva a lényegét tekintve ellenforradalmi � bonapartista� sztálini rendszerrel. A szovjet avantgárdnak azonban nem volt(és aligha lehetett volna) egy második, rendszerellenes ellenzékikifutása: képtelen volt alkotó módon, az ellenállásból új mûvészierõt merítve szembehelyezkedni a mindenen elterpeszkedõ, le-gitimitását hazug módon a forradalomból eredeztetõ, a folyto-nosság látszatát fenntartó totalitárius állammal. Erre a mûvésziés erkölcsi ellenállásra ettõl kezdve csak a forradalomtól ere-dendõen idegen, az avantgárd formanyelvet és szellemiségetelutasító, a kulturális hagyomány folytonosságát fenntartó kon-zervatív orosz modernek voltak képesek, olyanok, mint Ahmatovavagy Mandelstam, Bulgakov vagy Cvetajeva. Az avantgárd mû-vészi autonómiája, formai merészsége a 30-as évekre kiürese-dett, esztétikája funkciótlanná vált: már csak emlékeztetett arraa korszakra, amelynek ethoszát, sajátos rendszerét, intézmé-nyeit Sztálin erõszakkal, tömegterrorral, végül pedig a � rá néz-ve puszta létezésével is folytonos potenciális veszélyt jelentõ �régi bolsevikok fizikai megsemmisítésével teljesen eltörölte. Ezért tekinthetõ a �nagy terror� idõszaka nyitányának a for-radalmi avantgárd mûvészet maradványainak felszámolására éseltakarítására irányuló antiformalista kampány, amelyben a �ba-losság� és a �mejerholdizmus� (mejerholdovscsina) mellett a �troc-kizmus� a leggyakrabban visszatérõ ideológiai stigma.5 Az 1936-osév az antiformalista kampánnyal, a �mejerholdovscsina� elleniharccal kezdõdik, és Jezsov belügyi népbiztossá kinevezésével, ajezsovcsina (�jezsovizmus� vagy �jezsovi rémuralom�) kitelje-sedésével végzõdik. Zinovjevet, Kamenyevet és társaikat az elsõmoszkvai kirakatperben hozott ítéletek alapján 1936 augusztu-sában végezték ki. Ezt a pert még a régi belügyi népbiztos,
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5 Az antiformalista kampány húszas évek közepéig visszanyúlóelõzményeirõl bõvebben lásd: Vihavajnen, Timo: Vnutrennyij vrag. Borbasz mescsansztvom kak kulturnaja misszija russzkoj intyelligencii. Szentpé-tervár, 2004. 261�277.
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Jagoda készítette elõ. Nem sokkal késõbb azonban õ is követte avérpadra azokat, akik az õ közremûködésével jutottak oda. Pon-tosan egy hónappal az elsõ kivégzések után, 1936. szeptember25-én jelent meg Sztálin és Zsdanov Szocsiból Molotovnak ésKaganovicsnak címzett távirata a Pravdában a következõ vész-jósló szöveggel: �Véleményünk szerint elkerülhetetlenül szük-ségessé és sürgetõvé vált Jezsov elvtárs kinevezése a belügyinépbiztosság élére. Jagoda (az õ neve mellett sokatmondóanmár nem szerepel az �elvtárs� szó, a szerzõ � Sz. Á.) határozot-tan úgy mutatta meg magát, mint aki nyilvánvalóan képtelen atrockista-zinovjevista blokk leleplezésére. Az OGPU ezen a té-ren négyéves lemaradásban van. Ez már minden pártmunkás-nak és az NKVD munkatársai többségének is feltûnt.�6 A Sztálináltal elindított nagy terror véres káoszát joggal lehetett volna aSosztakovics-operát támadó névtelen Pravda-cikk elhíresült cí-mével úgy jellemezni, mint �zûrzavart politika helyett� (�szum-bur vmeszto polityiki�). A zûrzavar végül olyan mértéket öltött,hogy a kezdeményezõk maguk állították le, és � a jól beváltmódszerrel � Jezsov nyakába varrták: a terror zûrzavarának fél-hivatalos neve �jezsovscsina� (�jezsovizmus�) lett (ahogy a �for-malizmus zûrzavarának� neve �mejerholdovscsina�). 

A formalizmus mint a baloldali mûvészet 
gyermekbetegsége 

A �formalizmus� stigmáját korántsem azok a mûvészek és mû-alkotások kapták meg, akik és amelyek az artisztikusan kifino-mult formamûvészetet, a tiszta költészetet (�la poésie pure�)vagy a nyers valóságtól, a kaotikus életfolyamattól, az anyagivilágtól � esztétikai vagy vallási alapon � elzárkózó �l�art pourl�art�-t képviselték, vagy akik a mindenféle konkrét tartalomtólmegtisztított, szabad formajátékban látták az igazi mûvészetet.Még csak nem is az irodalomtudományban létrejött �formálismódszer� híveit stigmatizálták így, hiszen õk maguk vallották
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6 Doklad Hruscsova na zakritom zaszedanyii XX szjezda KPSZSZ. 19�20.
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magukat formalistának, s jóllehet a formalisták moszkvai isko-lájának olyan emblematikus képviselõi, mint Viktor Sklovszkijvagy Jurij Tinyanov � a leningrádi formalistáktól eltérõen � kife-jezetten a klasszikusokat megtagadó, a mûvészi formát forradal-masító, kánondöntõ, kísérletezõ, újító �baloldali mûvészethez�kötötték elméletalkotói és értelmezõi-kritikusi tevékenységüket,döntõen a Majakovszkij alapította, majd újraalapította LEF, il-letve Novij LEF (Levij Front Iszkussztv � Mûvészet Balfrontja)7
folyóirathoz és szerzõi köréhez, az antiformalista kampánynaknem õk, hanem mûvészek és mûvészi alkotások lettek a céltáblái(a mûvészi formalizmust pártoló, igazoló kritikusok és teoreti-kusok csak mellékesen, a csábítók vagy a felbujtók szerepébenkaptak a kampány hevében egyet-egyet a fejükre, mint példáulSosztakovics esetében Szollertyinszkij). A fiatal Sosztakovics is ehhez az esztétikai értelemben � a mûvé-szi forma értelmében � baloldali mûvészethez tartozott. Legköze-lebbi barátai és alkotótársai között ott találjuk a zsenialitásátelsõk közt felismerõ Majakovszkijt, Mejerholdot vagy éppenRodcsenkót és Tretyakovot. Elég talán most felidézni az elhíre-sült fotók egyikét, amelyen a még szinte gyermekképû, egészenfiatal Sosztakovics a zongoránál ül, mellette a kottát fürkészõMejerhold, fölöttük pedig a révedõn a fényképezõgép lencsé-jébe nézõ, cigarettázó Majakovszkij termetes alakja és a tar ko-ponyájú Rodcsenko áll. Majakovszkij 1930-ban öngyilkosságot
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7 A LEF � írta 1929-ben Majakovszkij � �a mûvészetek balfrontjátjelöltem, amely a baloldaliság formális jegye alapján egyesítette a kultúralegkülönfélébb munkásait, feltételezve, hogy a baloldaliság azonos a forradal-misággal. Ez helyes álláspont a rombolás idõszakában � amikor a lényegaz, hogy elvessük a régi kacatokat. A pszichologizmus elvetése, a natu-ralizmus elvetése, a könyvízû klasszikusok elvetése, a regényes hazudo-zás elvetése, az idealista kritika elvetése egy sorba állította a formalistaSklovszkijt, a marxista Arvatovot, a ténygyûjtõ Tretyakovot, a stiliszta Paszter-nakot, az értelmentúli Krucsonihot, a karcolatokat író Aszejevet. (�) A pusztabaloldaliság ma kevés. A baloldaliság, az alkotói leleményesség szá-munkra kötelezõ. De a teljes baloldaliságból csak azt ragadjuk ki, amiforradalmi.� Majakovszkij, Vlagyimir: (Elvtársak!) In: Uõ: Oroszország, amûvészet és mi. Budapest, 1979. 90. (Kiemelés � Sz. Á.)
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követett el, Mejerholdot 1940-ben kivégezték, Rodcsenko � fõlega technikai kép alábecsülésének köszönhetõen � a kulturális életperifériájára szorult, Sosztakovics pedig örökre hátat fordítva alibrettónak, tehát szöveghez kötött opera buffa mûfajának, mû-vészi zsenialitását szimfóniák komponálásában teljesítette ki, ésa szovjet korszak népszerû, gyakran slágerré vált filmdalainakírásában váltotta aprópénzre (csak kevésen múlott, hogy nem õnyerte meg az 1940-ben az Internacionálét felváltó új szovjet him-nusz zenéjére kiírt pályázatot, amiért Sztálin személyesen fejez-te ki neki sajnálkozását).   A �formalizmus� vádja szórványosan � de nem az állam csú-csairól � már a 20-as évek közepétõl megjelent a �baloldali mû-vészettel� szemben. Elég talán az épületes szójátékra utalni:�LEF = blef�, azaz: a LEF nem más, mint blöff. Ekkor még nema hatalom, hanem a �forradalmi�, az �új� vagy a �proletár� mû-vészet státuszáért küzdõ irányzatok (proletárdiktatúra, proletár-állam, proletárkultúra és proletármûvészet) vágják a formaliz-mus vádját �osztályidegen� értelmiségi riválisaik fejéhez. A �ba-losság� vagy a �formalizmus� ekkor még �csak� azt jelenti, hogyaz 1917-ben � addigi forradalmi mûvészi programjuknak és poli-tikai rendszerellenességüknek megfelelõen � a bolsevik forrada-lom mellé állt avantgardista értelmiségi mûvészek mûvei a tömegekszámára idegenek, túlbonyolítottak, kiagyaltak, érthetetlenek. Nem atömegek, nem a proletariátus mûvészete ez, ezért is nem érti ésutasítja el a széles közönség. �Az elsõ, amire az elvtársak figyel-mét felhívom � válaszol 1923-ban a »magát nem értik a munká-sok és a parasztok« típusú vádakra Majakovszkij �, az a sajátosjelszavuk, hogy »nem értem«. Próbálnák csak meg ezt valami-lyen más területen hangoztatni. Egyetlen választ kapnának: »Ta-nulják meg!«�8 Hasonlóan érvel egy másik futurista, Szergej Tre-tyakov is: �A FUTURISTA MÛVEKET NEM ÉRTIK A TÖMEGEK.Minden a világon, ami nem érthetõ, az emberi gondolkodás ki-tartó munkája révén alakul át érthetõvé. Két okból lehet valamitnem érteni: 1. mikor nehéz megérteni, mert nem elegendõ a
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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 MEG-
ÉRTENI valamit. A megértés nehézségeit fáradsággal lehet csakleküzdeni. Vették-e a fáradságot a futuristák megértéséhez?A tömegek � nem. A tömegekben olyasféle elképzelés él a költé-szetrõl, mintha tejbepapi lenne. Magától sétál be a szájukba, éscsúszik le a torkukon, és odabenn magától megemésztõdik. (�)A futurizmus örül neki, ha termékeinek elsajátítása nehézsé-gekbe ütközik, mivel azt a feladatot tûzte maga elé, hogy min-den befogadóját a NYELV AKTÍV TEREMTÕJÉVÉ teszi.�9 �Nemérthetõ� � ez annyit jelent, hogy �nem kell�, �nincs létjogosult-sága�, kiiktatandó a �törvényesített�, azaz kanonizált vagy hiva-talos mûvészet körébõl. A �közérhetõség�-ideológia legszélsõ-ségesebb képviselõivel szemben a húszas évek végén falhozszorult avantgárd már csak üres retorikával tud védekezni: �Tel-jesen megengedhetetlen és felháborító hozzászólások hangzot-tak el a balfrontos, a baloldali stb. mûvészekkel kapcsolatban.»Menjenek Nyugatra!« Miért mi? Menjenek maguk!�10 � kiabálvissza ellenfeleinek az a Vlagyimir Majakovszkij, akit öngyilkos-sága után hat évvel � baloldali, azaz formalista bûnei elenge-désével � Sztálin a hivatalos, tehát közérthetõ szovjet tömegmû-vészet szentjévé avat és klasszicizál.Mindenesetre a �formalizmus�, az �érthetetlenség� vádjávala 20-as évek végéig még nem a szovjet mûvészetbõl kívántákkiközösíteni a �baloldali mûvészetet�, vagyis az avantgárdot (ahúszas években a �szovjet mûvészet� fogalma még ismeretlenvolt!), hanem csak a hivatalosan elismert mûvészet státuszáért �proletkultusok, proletárírók és avantgardisták, útitársak között �folyó versenybõl. Ahogyan a 20. században � teljes elitek levál-tását, részleges vagy teljes cseréjét is magukban foglaló � radi-kális társadalmi változások, �rendszerváltások� idõszakaibanújra meg újra bekövetkezett, az új kulturális elit státuszáért folyó
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9 Tretyakov, Szergej: LEF i NEP. In: LEF � Zsurnal Levovo Fronta,1923/2. 77.
10 Majakovszkij, Vlagyimir: Hozzászólás az októberi forradalom tízévesévfordulója tiszteletére rendezett Szovnarkom-kiállítás mûvészeti alkotásainakvitájához. In: Uõ: Oroszország, a mûvészet és mi, 167.
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harcban egyfelõl a relatíve erõsebb kulturális tõkepozíciókkal ren-delkezõ értelmiségi csoportok bizonyított és elismert szellemiteljesítményeik, innovatív mûvészi produkciójuk, ideológiai fö-lényük alapján követelték maguknak ezt a státuszt, míg � más-felõl � a kulturális tõkének szûkében lévõ, feltörekvõ csoportoka származásra (a kommunista rendszerváltások során a szociálisszármazásra, osztályszármazásra, a fasiszta rendszerváltások so-rán a biopolitikai �faji� származásra, olykor a kereszténységellene-sen fajiként értelmezett �keresztény származásra�) és a szárma-zásból eredeztetett morális, politikai kiválóságra, mûvészi hi-telességre, szociális igazságra, �osztályösztönre� (másutt: �fajiösztönre�) alapozva igényeltek monopóliumot maguknak a kul-túra területén, követelték, hogy az új állam õket ismerje el sajátkulturális elitjeként, nekik adja át a kultúra irányítását, õket tá-mogassa és finanszírozza minden rendelkezésére álló anyagi éspolitikai eszközzel. Elõbbire a forradalmi avantgárdhoz kapcso-lódó értelmiségi csoportok, utóbbira a proletkult tömegmozgal-ma, majd a RAPP, a proletárírók (más mûvészeti területeken:proletárzenészek, proletár-képzõmûvészek stb.) nyomulása le-het meggyõzõ példa. Maga az állam, csúcsán a politikai dikta-túrát gyakorló kommunista hatalommal, a húszas években még� ha nem is elfogulatlanul, de döntõen � kívülrõl, felülrõl nézteaz irányzatok harcát vagy versengését, nem kívánta lezárni ezt aversengést, egyetlen irányzatnak sem akart monopóliumot adnia kultúra területén. Még nem merült fel egy állammûvészetvagy állami tömegmûvészet igénye: a NEP korszakában a keres-kedelmi kultúra, a piaci mûvészeti kínálat a tömegkultúra � aforradalmi vagy baloldali avantgárd mûvészetet és programjátszakadék választja el nemcsak az ország paraszti többségénekízlésvilágától és mentalitásától, de a kispolgári és munkástöme-gek igényeitõl is. Ebbõl a szempontból a proletárírók, proletár-festõk stb. szintén alkalmatlanok voltak valamilyen új tömeg-kultúra létrehozására és a kereskedelmi tömegkultúra leváltá-sára. Ennek igénye akkor merül fel, amikor a kereskedelmi tö-megkultúrát a NEP-pel együtt felszámolja az 1929-es sztálinirendszerváltás, és a piaci tömegkultúra helyén vákuum kelet-
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kezik, amelyet semmiféle proletármûvészet és semmiféle kísér-leti avantgárd mûvészet nem tölthetett be, függetlenül a közöt-tük húzódó esztétikai és szellemi nívókülönbségtõl. Ezt a vákuu-mot a harmincas évek közepétõl fokozatosan az állam töltötte beazzal a maga hasonlatosságára és képére formált tömegkultúrá-val, amely minden mûvészeti ágban, de még a mindennapi kul-túrában is a totalitárius realizmus giccsének felelt meg.A formalizmus mint ideológiai átokformula a RAPP-ista kritikatalálmánya volt 1929 és 1933 között, és döntõen az avantgárdmûvészetet sújtotta. Innen vette át � a RAPP felszámolása utánés 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 sztáli-ni �kulturális forradalom�. Ettõl kezdve nem a mûvek eszmeitartalmában, mondanivalójában keresték az ideológiai elhajlástés a politikai ellenségességet, hanem a mûvek esztétikai megfor-málásának módjában, a formaeszközökben, a stílusban, a mûfaj-ban. A formálási elvek és módok minõsültek át �szovjetté� és�szovjetellenessé�, �népivé� és �népidegenné�, �sztálinistává� és�trockistává�. A formalizmus a mûvészetben � a szó szoros ér-telmében � trockista elhajlásnak minõsült, amelybõl a �nagy ter-ror� koncepciós vádjaiban, illetve az áldozatok kínvallatással ki-szedett beismerõ vallomásaiban a trockizmussal való ténylegespolitikai együttmûködés, szövetkezés, összeesküvés lett, bár a�formalistaként� megbélyegzett legnagyobb mûvészek közül jó-szerével csak Mejerhold esetében vált az �esztétikai ellenforra-dalmiság� (a tegnapi forradalmiság) államellenes bûncselek-ménnyé, politikai összeesküvéssé, trockizmussá, hazaárulássá.Igaz, Mejerholdot a formalizmus atyamesterének, az õsbûn el-követõjének, a formalizmus nagy csábítójának, a két lábon járóformalizmusnak tekintették, úgyhogy a nevébõl képzett mejer-holdizmus már nem is a bûnben fogant formalizmus szinonimá-ja volt, de a formalizmus legfelsõ foka. 
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A formalizmus mint �elfajzott mûvészet� 
A formalizmus � helyesebben a formalistának bélyegzett mû-vészek és mûvek � ellen folytatott kampány nyelvében � mintHans Günther írja11 � hemzsegnek az olyan kifejezések, amelyekeredete Max Nordau12 egykor divatos, utóbb inkább hírhedtEntartung (1893), vagyis Degeneráció (más fordításban: Elfajzott-ság) címû könyvére nyúlik vissza. Az igazi, az egészséges, a ter-mészetes mûvészet egyszer a degenerált, elkorcsosult formalistamûvészettel kerül szembe, másszor az enervált, erõtlen, dekan-dens balossággal, megint másszor az ideológiai mennyek or-szágának festett valóságát eltorzító, a felemelõ egész helyett alehangoló részletekben elveszõ naturalizmussal.Max Nordau �a gyökértelen individualizmuson� és a felvilá-gosodás racionalizmusán, a �formális ész� uralmán alapuló mo-dern világ népszerû kultúrkritikusának említett könyve a fin desiècle Oroszországában is rendkívüli sikert aratott (a marxistaPlehanov, Lunacsarszkij és Gorkij is elõszeretettel hivatkoztakrá), számtalan fordítást és kiadást ért meg, és mély nyomot ha-gyott az orosz értelmiség gondolkodásában. Gorkij Paul Verlaineés a dekadensek címû 1896-os írása például teljes mértékben át-veszi Nordau terminológiáját, s aligha véletlen, hogy az antifor-malista kampány közepette, 1937-ben a Zvezda folyóirat éppenGorkijnak ezt a korai cikkét találja újraközlendõnek, égetõenaktuálisnak. A modernizmus elleni sztálini kampány csak kevés-sel elõzte meg az Entartete Kunst címen megrendezett hírhedtnáci kiállítást Németországban. A kiállítási katalógus a Führerszavait idézi arról, hogy a német nép német mûvészetet akar,
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11 Günther, Hans: Totalitarnaja narodnoszty i jejo isztoki. In: Uõ � Dob-renko, Jevgenyij (red.): Szocrealisztyicseszkij kanon. Szentpétervár,2000. 377�389.
12 A Budapesten született, de német nyelvû és kultúrájú Max Nordau(1849�1923) pályafutását � kultúrkritikától a cionizmusig � kitûnõen mu-tatja be Shlomo Avineri átfogó eszmetörténeti mûvében: Avineri,Shlomo: A modern cionizmus kialakulása. A zsidó állam szellemi gyökerei. Bu-dapest, 1994. 122�132.
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amely, �miként a nép minden alkotásának értéke, örök idõkreszól�.13 A kiállítás megnyitóján Hitler kirohanást intézett a fenn-héjázó magasabb mûvészeti körök ellen, amelyek �a nép egész-séges, ösztönös érzésvilágát összezavarják, ahelyett hogy ösztö-nöznék azt�. A náci Németországban és a sztálini Oroszországban a kul-túrának a modernizmustól való megtisztításához használt ideo-lógiai szótár döntõen abban tért el egymástól, hogy a nácizmusa népiségnek (népi erõ, egyszerûség, tisztaság, egészség) és avele szembeállított népidegen és népellenes rossznak (betegnek,elfajultnak, dekadensnek, torznak) merõben faji, azaz rasszistaértelmet adott, míg a sztálini típusú bolsevizmus szociális éspolitikai értelmet (például a formalizmus a mûvészetben hol akispolgári ízlés, hol a balos túlzás, hol egyenesen a trockizmusszálláscsinálója lett). Ugyanígy az elfajzottságnak és dekadenciá-nak is az egyik esetben rasszista (faji, biopolitikai tisztaság), amásik esetben pedig szociális és politikai (az osztályszármazástisztasága és ideológiai tisztaság) jelentést adtak. Bármilyen kö-zel került is a bolsevik osztályharcelmélet a náci fajok harca el-mélethez, mindig megkülönböztette utóbbitól, hogy az adottosztály felszámolása (például a �kulákság mint osztály likvidá-lása�) nem az osztályhoz tartozó összes egyén maradéktalanfizikai megsemmisítését jelentette, hanem az osztálykötelék (agazdasági helyzet) erõszakos felszámolását, polgárháborúsrendszabályokat az �osztályidegenekkel� szemben, ami kitelepí-tésüket, jogfosztásukat is magában foglalta. Az egyszerûség és népi természetesség antimodern eszté-tikai követelménye (népközeliség) a folklór felhasználását, afolklór kultuszát, a hivatalos kultúra folklorizálását is magábanfoglalta a néphagyománynak a jelenben való �újjászületése�vagy �feltámasztása� útján. Ez egyfelõl a népdal és a néptáncfelélesztését jelentette, másfelõl a népmûvészet stilisztikai törek-véseinek és jellegzetes motívumainak mint követendõ minták-nak a hivatásos kortárs mûvészet elé állítását. A harmincas évek

247Állam és formalizmus

13 A Nationalsozialismus und entartete Kunst (München, 1987) alapjánidézi Günther: Totalitarnaja narodnoszty, 385.
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második felétõl a sztálinista folklórtudomány a népmûvészetelhalásának elméletét elveti, a fokloristáktól pedig már nemcsupán a népmûvészet �passzív� gyûjtését és kutatását, hanemfelkarolását és ösztönzését várják el, különösen az olyan népiénekesek esetében, amilyen a Lenin és Sztálin hõstetteit meg-éneklõ és nagy példányszámban kiadott Szulajman Sztalszkij,Dzsambul Dzsabajev és Marfa Krjukova volt. 1938-ban látottnapvilágot a Lenin és Sztálin a Szovjetunió népeinek költészetébencímû versantológia. Az egész évtizedet meghatározó orientali-zálódás, a döntõen északi fekvésû, hatalmas kiterjedésû országkulturális délre csúszása14 a keleti népköltészet mintáinak feleleve-nítését is magában foglalta, ami meghatározta a vezér atyai alak-jának poetizálását és heroizálását az egész sztálini korszakban. A népiség fogalmát a külsõ, különösen a nyugati hatásokkiszûrésére és kizárására használták: a népi elõször is mint a csa-ládiasan, meghitten saját (a �miénk�) az idegennel, a gyökértelen-nel, a hazátlannal, az ellenségessel áll szemben; azután mint egész-séges a betegessel, természetes a mesterkélttel, egyszerû a túlbonyolí-tottal, földközeli a spekulatívval, születõ vagy újjászületõ a rothadó-haldokló 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 érteel a külföldellenes és antikozmopolita kampányokban.)A �népiség� azonban nem a hagyományos népi világszem-lélet szociális, esztétikai aktualizálását, nem is a nép 19. századiromantikus, különösen pedig nem 20. századi avantgardistaújrafelfedezését jelentette a �szocialistának� nevezett totalitáriusrealizmusban, hanem egyfajta stilisztikai alakoskodást, imitációt,modort, képzelt népet és képzelt népiséget, amely a bugyuta-ságig és primitív sematizmusig letisztult egyszerûséggel voltazonos,15 s amely az új állammûvészet klasszicizáló, magasztos
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14 Lásd errõl bõvebben: Papernij: Kultura �Dva�, 141�142.
15 Lásd például: Kirpotyin, Valerij: Narodnoszty i prosztota (Népiség ésegyszerûség) címû cikkét. In: Pravda, 1936. április 3.
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�nagy stílusához� (�bolsoj sztyil�) illeszkedett. Elég futó pillan-tást vetni Muhina allegorikus szoborpárjára, amely a VDNH (anépgazdaság teljesítményeinek állandó moszkvai kiállítása)elõterében állt, és a kalapácsot magasba tartó munkásifjú és amellé simuló, sarlót tartó kolhozistalány alakjában a munkás-osztály és a dolgozó parasztság szövetségét � lényegében a szov-jet államot, a szovjet népet � allegorizálta és teatralizálta, hogymegértsük, milyen szerepet játszott a �népiség� a totalitáriusrealizmusban, amely a pszeudonépiség és a pszeudoklassziciz-mus sajátos ötvözete volt. A második ötéves terv hõseit � a szta-hanovistákat � már antik héroszokként öntötték szoboralakba.Az új épületek � munkásoknak épített lakóházak, kultúrházak,székházak � egyformán fellengzõs, klasszicizáló palotakülsõtöltöttek (ezt a monumentális építészeti stílust nevezték el utóbbironikusan �sztálini empire�-nak). A klasszicizáló totalitáriusgiccs mindent magába olvaszt � az antik görögségtõl a reneszán-szon át az empire-ig �, ami kellõképp fenségesnek, visszafogot-tan méltóságteljesnek, �nemesen egyszerûnek� látszik. A háborúután megjelenõ Szovjet Enciklopédia szócikkében a klasszicizmusúgy jelenik meg, mint � legalábbis a 17�19. század között � �ha-ladó stílus�, amelynek jellegadó vonásai a sztálini �nagy stílust�is jellemzik: racionalizmus versus vallási rajongás; ész és állam-polgári erény versus esztelen egoizmus. A klasszicizmus � olvas-ható a Szovjet Enciklopédiában � tartalmát tekintve társadalmi ésheroikus 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 alkalmas-sága, képzettsége, akaratereje stb. dönt el), ami a korábban meg-hirdetett irány (�tyehnika resajet vszjo� � minden a technikán, agépesítésen stb. múlik) szöges ellentéte. Az új hõsök nem azértképesek heroikus tettekre (fõleg �munkahõstettekre�), mert erresaját erejük és bátorságuk, becsületérzésük és akaratuk képesséteszi õket, hanem azért, mert az egyetlen Hérosz, a Állam-Csa-lád Feje, a Gazda vagy Atya � Sztálin � tökéletes ikonjai: ilyeneka 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 mentmeg a formalizmus vádjától senkit és semmit. Nem mentettemeg a Jurij Olesa forgatókönyve alapján Abram Room által le-forgatott Szigorú fiatalember (Sztrogij junosa) címû 1936-os játék-filmet sem. Olesa még filmje sorsa miatt aggódik a Sosztakovics-ellenes kampány okán), noha stilisztikáját tekintve oly mérték-ben követi a klasszikus antik mintákat, hogy Riefenstahl klasszi-cizáló náci Olimpia filmjének szovjet pendent-ja lehetne. Isme-retes, hogy a totalitárius giccs másik nagy birodalma, a náci Né-metország is az antikvitás klasszikus formái felé fordult, és aklasszikus görög ókor törvényes örökösének szerepében tetszel-gett, a klasszikus antik szépségeszménynek és a honpolgárierénynek tisztán rasszista és etatista értelmet adva. Minden-esetre a sztálini Szovjetunió és a náci Németország egymássalszemközt felállított pavilonjai az 1937-es párizsi világkiállításonugyanazt a klasszicista stílust imitálták. 

Az antiformalista kampány
Az antiformalista kampány � a sztálini �nagy kulturális forrada-lom� nyitánya � nem a Pravda Sosztakovics operája elleni kiro-hanásával vette kezdetét, hanem egy másik opera, a Sosztako-vicsnál is fiatalabb, zeneszerzõi kvalitásait tekintve azonbanjelentéktelen Ivan Dzerzsinszkij Csendes Don címû operájánaklegmagasabb pártállami megtekintésével és sztálini dicséretbenrészesítésével.16 Pár nappal ezt követõen jelent meg ugyanisa kultúrpolitika színpadán az az új kormányzati intézmény � aSZU Népbiztosok Tanácsa mellett mûködõ Össz-SzövetségiMûvészetügyi Bizottság �, élén P. M. Kerzsencevvel és helyet-tesével, Borisz Sumjatszkij filmfõigazgatóval, amely a totalitáriuskulturális forradalom � értsd: a totális mûvészeti elitcsere ésmûvészi kánon- és ízlésváltás � lebonyolításának kitüntetett fon-tosságú eszköze lett Sztálin kezében. A Sosztakovics operáját és
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16 Lásd ehhez Roziner, Felix: Szocrealizm v szovjetszkoj muzike. In:Szocrealisztyicseszkij kanon, 166�179.
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balettjét támadó cikkeket Kerzsencev már mint a MûvészetügyiBizottság elnöke nyilvánította programadónak, a bennük foglaltmegsemmisítõ kritikát és esztétikai elõírásokat pedig mindenmûvészeti ágra kiterjesztendõnek. A film területén tapasztalhatóformalizmusról rendezett vitában, amelyet Kerzsencev elnökletealatt tartottak 1936. március 3-án, õ maga a következõt mondot-ta a Sosztakovicsot támadó két Pravda-cikkrõl: �Világossá vált,hogy [e cikkek tartalma] a szó szoros értelmében az alkotómû-vészet összes fajtájára vonatkoztatandó, azoknak a specifikusvonásoknak a figyelembevételével, amelyek a mûvészet egyesterületeit a többitõl elválasztják.�17
Ennek megfelelõen az antiformalista kampány egy elhara-pózó tûzvész gyorsaságával terjedt át más mûvészeti ágakra ésterületekre. A filmre (ennek esett áldozatául Eisenstein máremlített Bezsin rétje címû filmje vagy Jurij Olesa és Abram RoomSzigorú fiatalember címû filmje is), majd a képzõmûvészetre, ezenbelül is elsõként a gyerekkönyv-illusztrációkra (ne feledjük,hogy a legtöbb képzõmûvészeti területrõl kiszorult avantgárdképzõmûvészek számára a könyvillusztráció maradt a megélhe-tés és alkotás szinte egyetlen lehetõsége), az építészetre, nembeszélve az irodalomról. A Mûvészetügyi Bizottsághoz közelálló Komszomolszkaja Pravdában � a gyerekkönyvrõl rendezettKB-tanácskozáson felszólaló Andrejev KB-titkár intencióivalösszhangban � 1936. február 14-én, 15-én, 18-án több szerkesz-tõségi cikkben is rátámadtak a képzõmûvészekre: Kártékonymázolmányok (Vrednaja maznya) � Dm. Lebegyev és Ny. Rozenfeldfestészetérõl; Mázolmányok rajzok helyett� � Formalista nyakatekert-ségeknek nincs helyük gyerekkönyvekben (amit a zenében a �szum-bur�, �hangzavar�, �zûrzavar� szóval bélyegeztek meg, annak aképzõmûvészetben a �maznya�, �mázolmány� felelt meg); A lét-ra, amely a semmibe vezet; Feje tetejére állított építészet; Távol az élet-tõl: A formalizmus és a közhely ellen a képzõmûvészetben. A Pravdacsak március elején csatlakozott ehhez a Mûvészetügyi Bizottságáltal indított támadássoroztathoz az O hudozsnyikah-pacskunah
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17 Makszimenkov, Leonyid: Szumbur vmeszto muziki. Sztalinszkajakulturnaja revoljucija. Moszkva, 1997. 127.
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(A mázoló mûvészekrõl vagy másként: A pacsmagoló mûvészekrõl)címû cikkel, amelyben ugyancsak a gyerekkönyv-illusztrációkformalizmusát támadta. A formalizmus ezen a ponton már-márdémonikus felhangot kapott: a gyermekinek mint természetes-nek, ártatlannak, tisztának, derûsnek, egyszerûnek a megron-tását, már-már megerõszakolását kezdte jelenteni.De a Mûvészetügyi Bizottság által vezényelt antiformalistakampány hamarosan a jelenrõl a múltra, a kortárs képzõmûvé-szekrõl a � forradalmi korszak múzeumokban kiállított � teljesavantgárd anyagára is kiterjedt, melyet a kiállítótermekbõl a rak-tárak elfekvõjébe parancsoltak vissza, mint azt Kerzsencev Sztá-linnak és Molotovnak címzett hivatalos felterjesztése mutatja: 
I. V. Sztálin elvtársnakV. M. Molotov elvtársnak
Az utóbbi 20-25 év alatt az ország legnagyobb mú-zeumai: az Állami Tretyakov Galéria és a Russzkij Muzej (aleningrádi Orosz Múzeum, a szerzõ � Sz. Á.) formalistaés naturalista jellegû alkotásokkal teltek meg. Mind-azonáltal mindmáig ezek a mûvészi szempontból jelen-téktelen és számos esetben egyszerûen kártékony alko-tások töltik meg a múzeumok kiállítóterének nagy ré-szét (például a Káró Bubi és más formalista csoportosulá-sok képei. Levelemhez csatolok egy sor ilyen képrõlkészült fotográfiát). Ugyanakkor a 19. és 20. század leg-kiválóbb orosz realista mestereinek vásznai, szobrai ésrajzai a múzeumi raktárakban porosodnak.A nagyszámú formalista mû miatt a szovjet korszakhamis színben tûnik fel a Tretyakov Galériában.Számos, állítólagosan a szovjet korszakot fémjelzõmû tûrhetetlenül alacsony színvonala különösen szem-beötlõ a nagyszerû Repin-kiállítással való összevetés-ben. Természetesen az ilyesféle �festmények� aztán csí-põs megjegyzéseket váltanak ki a múzeum munkás lá-togatóiból.Azon munkák számára, amelyeket el kell távolítani
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a kiállításokról, de történeti és mûvészettörténeti vizs-gálódás anyagát képezhetik, célszerû külön helyiségetkijelölni, amely a látogatók tömege elõl zárva van.A képek áthelyezésével egyidejûleg, a Repin-kiállí-tás tapasztalata alapján a Mûvészetügyi Bizottság a rea-lista mûvészet propagálása céljából egy sor hasonlókiállítás 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 RusszkijMuzej nyilvános kiállítótermeibõl az utóbbi 25 év soránidekerült formalista és durván naturalista képeket.2. Jóváhagyjuk, hogy a Mûvészetügyi Bizottságszervezésében speciális kiállításokat rendezzenek olyanrealista mûvészek képeibõl, mint Repin, Szurikov,Rembrandt.
1936. V. 19.18

Az antiformalista kampányból nem maradtak ki az építé-szek sem. 1936. február 13-án a Szovjet Építészek Szövetségeszervezõbizottsága titkárságának ülésén a bûnös, ellenséges,népidegen, �trockista� formalizmus szerepét a konstruktivizmustöltötte be a vádlottak padján. Sz. Liszagor, a szovjet konstruk-tivizmus atyja felháborodva és kétségbeesetten utasította el,hogy a lélektelen mechanicizmust képviselné az építészetben,de mindhiába: pár hónappal késõbb letartóztatták, és lágerbekerült. Az Arhitektura SzSzSzR címû építészeti szaklap 1936.szeptemberi számában már egy sorban szerepel az 1935-ben le-tartóztatott másik �minden hájjal megkent� konstruktivistával,M. Ohitoviccsal: ��emlékezzünk csak a trockista Liszagorra ésOhitovicsra, akik az építészet frontján a maguk trockista
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18 Az archívumi forrás jelölésével idézi Makszimenkov: Szumburvmeszto muziki, 228�229.
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»elméletecskéit« terjesztették�.19 A távolság ittlét és ottlét, a szov-jet mindennapi élet evilága és a börtönök, lágerek túlvilágaközött idõben és térben abszolút volt: elegendõ volt pár hónap-nak eltelnie a legközelebbi kolléga, barát, rokon letartóztatásától,hogy úgy emlékezzenek vissza rá, mint a régmúltból felködlõrémalakra. A teljes kulturális paradigmaváltás fontos részét képezte atörténelemszemlélet és történelmi emlékezet addigi forradalmi-osztályharcos-ateista-internacionalista narratívájának átalakí-tása etatista-historizáló-birodalmi-nacionalista narratívává, ame-lyet a szakirodalomban gyakran és tévesen �nemzeti bolsevik-ként� azonosítanak (ez utóbbi ugyanis a 20-as években alakultki, és a �szocializmus egy országban� doktrinájához, az államilagdirigált piac gazdasági rendszeréhez, a NEP-hez és inkábbBuharinhoz, mint Sztálinhoz kötõdik).20 Egyik legszemlélete-sebb példája ennek a narratívaváltásnak az �õsbolsevik� agit-költõ, Gyemjan Bednij Bogatiri (bogatir � az orosz hõsmondákmitikus alakja: dalia, vitéz, hérosz) címû mûvének betiltása volt.A Borogyin Bogatiri címû mûvének szovjetizált átiratakéntszületett �opera buffá�-t (oroszul: opera-farsz) 1936-ban aPolitbüro (ténylegesen a Gyemjan Bednijt eleve gyûlölõ Sztálinparancsára, de Molotov kezdeményezésére) a Mûvészetügyi Ta-nácssal tiltatta be, éspedig az alábbi határozati javaslatban rész-letezett fõbenjáró bûnök miatt: 
GYEMJAN BEDNIJ �DALIÁK� CÍMÛ DARABJÁRÓL

Határozati javaslat a Mûvészetügyi Bizottság szá-mára jóváhagyásra:Tekintettel arra, hogy Gyemjan Bednij Borogyinzenéjének felhasználásával, A. J. Tairov rendezésében aKamara Színházban színre vitt opera buffája 
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19 Architektura SzSzSzR, 1936/9. 2. 
20 Lásd errõl bõvebben: Agurszkij, Mihail: Ideologija nacional-bolseviz-ma. Moszkva, 2003.
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a) kísérletet tesz a Kijevi Oroszföld [KijevszkajaRusz] útonállóinak mint forradalmi elemeknek a dicsõí-tésére, ami ellentmond a történelmi tényeknek, politikaiirányultságát tekintve pedig teljességgel hamis;b) megalapozatlanul befeketíti az orosz hõseposzokdaliáit [bogatirej], amikor pedig a nép képzeletében edaliák az orosz nép heroikus vonásainak hordozói;c) történelemellenesen és gúnyorosan ábrázolja akereszténység fölvételét Oroszhonban, holott a valóság-ban ez az orosz nép fejlõdésének pozitív szakasza volt,mivel közelebb vitte a szláv népeket a magasabb kul-túrájú népekhez,ezért a SZU Népbiztosok Tanácsa mellett mûködõMûvészetügyi Bizottság a következõ határozatot hozza: 1. A Daliák-at mint a szovjet mûvészettõl idegendarabot leveteti a mûsorról;2. Javasolja Kerzsencev elvt.-nak, hogy jelen határo-zat szellemében írjon cikket a Pravdába.21

Formalizmus és naturalizmus � két jó barát 
Az antiformalista kampányban a marxista elmélet folyóirata, aLityeraturnij Krityik sem hallgatott sokáig: szerkesztõségi cikk-ben fejtette ki a Sosztakovics-ellenes Pravda-cikkek korszakosjelentõségét. A szerkesztõségi cikk22 abból indult ki, hogy aPravda cikkei az olvasók, nézõk és hallgatók millióinak véle-ményét visszhangozzák. A cikk fõbb tételei: a mûvészet soha éssemmikor nem állt még inkább a néptömegek szigorú ellenõr-zése alatt, mint a szovjet rendszerben, márpedig a formalizmusidegen a néptömegektõl, és érthetetlen is számukra; a formaliz-mus a néptömegek ellenõrzésén kívül helyezte magát, épp ezért
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21 Az archívumi forrás jelölésével idézi Makszimenkov: Szumburvmeszto muziki, 221.
22 Sztatyji �Pravdi� ob iszkussztve i ih znacsenyije. In: LityeraturnijKrityik, T. 3. 1936. 3�11.
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gyakran szolgál tehetségtelen írók és más sarlatánok számáramenedékül; a formalizmus olyan, mint a bürokratizmus: épp-annyira élettelen, belterjes és antidemokratikus; a formalistákéletidegenek, az élet számukra az utolsó helyen szerepel, és aformalista teoretikusok lelke papírból van (bumazsnaja dusa); aformalizmus teljességgel burzsoá jelenség, s mint ilyen, a Szov-jetunióban a múlt maradványa. A bûnös formalizmus tettestár-sa a mûvészet vádlottjainak padján a naturalizmus volt, amelyetaz jellemez, hogy elvész a részletekben, és nem látja a nagy egé-szet. A naturalizmus nem a formát hangsúlyozza túl a tartalom-mal szemben, hanem a részleteket az egésszel szemben: volta-képpen ugyanannak az éremnek két oldala ez � a formalizmus aforma naturalizmusa, a naturalizmus pedig a tartalom formaliz-musa. A kultúrpolitikai doktrina elméleti legitimálása perszenem mentette meg a Lityeraturnij Krityik filozófus és esztétaszerkesztõit (a hatalom szemében megannyi gyanús hátterû, fe-lesleges és haszontalan okoskodót) attól, hogy pár évvel késõbb,1940-ben � Kirpotyin és Fagyejev feljelentése nyomán23 � a lapotfelszámolják, utóbb pedig szerkesztõinek egy részét le is tartóz-tassák.24 De hát ez történt az antiformalista kampány legkemé-nyebb frontembereivel, a Mûvészetügyi Bizottság szolgálatkészelnökével, Kerzsencevvel és helyettesével, Sumjatszkijjal is. Moszkvában az írók legalább három gyûlésen vitatták meg aformalizmus kérdését. Az NKVD titkos politikai osztályának je-
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23 A Szovjet Írók Szövetsége titkárai, A. A. Fagyejev és V. Ja Kirpo-tyin felterjesztése a ÖOKP(b) KB-hoz �A szovjet kritika egy pártellenescsoportosulásáról� [Iz dokladnok zapiszki szekraterej SzSzP SzSzSzR A. A.Fagyejeva i V. Ja. Kirpotyina KBV VKP(b) �Ob antipartyijnoj gruppirovke vszovjetszkoj kritytiki�]. Ebben Lukácsról többek között ez olvasható:�Georg Lukacs életrajza nagyon zavaros, tevékenysége kezdetén bur-zsoá idealista volt, aztán a magyar kommunista pártba lépve balos lett,akirõl Lenin ezt írta 1920-ban: »Georg Lukacs cikke nagyon balos ésnagyon rossz. A marxizmus benne tisztán verbális jellegû«.� (XXV. 291.)In: Vlaszty i hudozsesztvennaja intyelligencija, 439�444.
24 Lásd: Szereda, Vjacseszlav� Sztikalin, Alekszandr (összeáll. ésszerk.): Vallatás a Lubjankán. Lukács György vizsgálati ügyiratai � Életrajzidokumentumok. Budapest, 2002. 
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lentései szerint25 ezek a gyûlések nem egészen az elképzelt for-gatókönyv szerint zajlottak. Mivel a gyûlések elõkészítése ekkormég nem a totalitárius rendezvényvilág szabályait követte,annak ellenére, hogy az egzisztenciaféltésbõl fakadó konformiz-mus, a hivatalos vonalhoz igazodás, a hallgatás (ne szólj szám,nem fáj fejem) általános volt már, még elõfordulhattak váratlanfejlemények, nem volt teljes mértékben elõre kalkulálható azírók nyilvános viselkedése, nem volt természetes, hogy egy író-szövetségi rendezvényen csak a hatalommal való rituálisankinyilvánított teljes egyetértésnek van létjogosultsága, mindenkritikus megszólalás ellenforradalmi akció, aminek következmé-nyei nemcsak az író egzisztenciáját érinthetik, hanem a pusztaéletét is. A formalizmus ügyében összehívott három írókonfe-rencia eleinte lagymatagon zajlott, az írók kivártak, a gyûlésszervezõi, sõt a kampány irányítói sem értették, milyen idõk kö-zelegnek. Ebben a tétova, kelletlen légkörben kért szót BoriszPaszternak, és fordította meg váratlanul az egész gyûlés hangu-latát azzal, hogy hangot adott annak, amit a jelenlévõk többségemagában gondolt � szavait a hallgatóság megkönnyebbüléssel,nevetéssel, helyesléssel fogadta, és ovációval jutalmazta. Pasz-ternak arról beszélt, hogy a formalizmus idejétmúlt jelenség,mivel a jelenben ötvenes éveiben járó nemzedék ifjúkori életé-nek történelmi rekvizituma, vagyis irodalmi mûalkotások meg-ítélésére az irodalomkritikában használhatatlan fogalom. Azolyan fogalmak, mint �formalizmus� vagy �naturalizmus� hasz-nálata helyett sokkal hasznosabb volna, ha egy irodalmi mûminõségérõl alkotnának ítéletet, azt vizsgálva, miért �gyönge�,�rossz� vagy �sikertelen�.A NKVD informátora jelentésében arról is beszámolt, hogya hallgatóság, ráébredve Paszternak felszólalásának �tisztánszovjetellenes jellegére�, kezdett visszakozni. Paszternak külö-nösen azzal sértette meg a totalitárius rendezvényvilág �játék-szabályait�, hogy nem is említette a Sosztakovics formalizmusát
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25 Szobranyije moszkovszkih piszatyelej po voproszu o formalizme 10marta. 13 marta i 16 marta 1936 goda. In: CA FSZB RF F. 3. Op.3.P.1216.L.1�16.
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támadó és az antiformalista kampányt elindító Pravda-cikket,jóllehet senki elõtt nem lehetett kétséges, hogy errõl a cikkrõl be-szél. A belügyi informátor szerint Paszternak bátorsága az � anti-formalista kampánnyal szembeni ellenérzését véka alá nem rejtõ� André Malreaux-val való találkozására vezethetõ vissza, aki fel-fokozta Paszternak �agresszivitását�. Mindenesetre a következõnapon Paszternak már vissza is vonult: egészen másfajta beszé-det mondott, és visszavonta elõzõ beszédének legsértõbb kitéte-leit. A feljelentés szerzõje egyes íróknak olyan kijelentéseket tu-lajdonított, amelyekbõl kiderült, hogy Paszternak valóban a több-ség véleményének adott hangot. Más írók viszont azt mondtákPaszternakról felszólalása után, hogy �ellenforradalmár�.A helyes politikai magatartást a gyûlésen Marietta Saginjanírónõ, régi bolsevik képviselte, aki � miután a párt �alaposanellátta a baját� � azt találta mondani, hogy éppen ez segített nekiigazán megtapasztalni a kollektíva hatalmát. Borisz Pilnyak �mint a jelentésben áll � a folyosón arról beszélt, hogy hányingertkeltett benne Saginjan beszéde, az írónõ úgy festett, mint egymegkopasztott csirke, és szégyelli magát miatta.Paszternak maradt az egyetlen, aki nyíltan elutasította a for-malizmus fogalmának használatát. Paszternak is úgy tett, mintGorkij, akinek pártfogoltja volt, és akinek tekintélyére számítottebben a vitában, mintha ez a fogalom az irodalomkritikában jöttvolna létre, nem pedig a kultúra állami irányítása és ellenõrzésecéljából stigmaként a belsõ ellenség megnevezésére és leleple-zésére. (Paszternak, akit szoros szálak fûztek a múltban a �balos�mûvészekhez, vagyis az avantgárdhoz, rendkívül nehezen ért-hetõ költészetével könnyen válhatott volna az antiformalistakampány céltáblájává maga is, amivel tisztában volt.) Minden-esetre 1936-ban a �nagy terrornak� még csak az elõszele érzõ-dött, írók és más mûvészek is hihették, hogy nem teszik ki ma-gukat minden mondatukkal életveszedelemnek, továbbá hihet-ték, hogy a Politikai Iroda (Politbüro) és a Mûvészetügyi Bizottság(a kultúrbürokraták) kettõ és nem egy, hiszen tényleg elõfordult,hogy a Mûvészetügyi Bizottság túlteljesítõ elnöke, Kerzsencevés helyettese, a filmfõigazgató Sumjatszkij önálló kezdeménye-zéseit és javaslatait utóbb a PB, lényegében maga Sztálin megvé-
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tózta, vagy mérséklõen lépett fel velük szemben, ha ennek va-lamilyen okból politikai hasznát látta (már utaltam Eisensteinesetére, de Sosztakovics ügyében is így járt el). Mindenesetre afélelem légköre ekkor még nem bénította meg teljesen az agya-kat és a nyelveket: az említett írógyûlésen nemcsak megtap-solták az �ellenzéki� Paszternakot, hanem le is hurrogták a vo-nalas Kirpotyint vagy Korabelnyikovot. Az idézett belügyi jelen-tés megörökíti, hogy amikor a volt RAPP-ista Kirpotyin ésKorabelnyikov szólalt fel, a jelenlévõk közbekiabálták, hangos-kodtak, nem figyeltek a beszédükre, egyesek pedig tüntetõlegtávoztak a terembõl. 

Parttalan formalizmus
Sokféle formalizmus van, mint azt a nagybeteg � az 1936-os an-tiformalista kampányban részt venni vonakodó � Maxim Gorkijhangsúlyozta A formalizmusról26 címû, sokatmondóan mellébeszélõcikkében, utolsó írásai egyikében. A formalizmus fogalmát ezzelnemcsak kiszélesítette, hanem úgyszólván parttalanította: a�parttalan formalizmus� fogalma évtizedekkel megelõzte a�parttalan realizmus� fogalmát, de ez is, az is arra szolgált, hogymentse a menthetõt (vagy az akkor már, 1936-ban, menthetet-lent). Hiszen � írja Gorkij � létezik jogi formalizmus, beszélünkbürokratikus formalizmusról, a viselkedés és a gondolkodás for-malizmusáról: �a forma jelentõségérõl 1936 márciusáig kétezer-háromszázhatvanhat esztendeje vitatkoznak. Az irodalombanez esztétikai kérdés: a szép problémája.�27 A formalizmus az iro-dalomban � folytatja Gorkij � egyfajta �irodalmi modor� vagy�eljárás�, amely a �lélek ürességét vagy szegénységét leplezi�,mindenesetre � és az 1936-os év antiformalista pogromjánakkontextusában ezen van a hangsúly � nem �a politikai ellenség
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26 Gorkij, Maxim: A formalizmusról. In: Gorkij mûvei. Cikkek, tanul-mányok 1930�1936. 2. köt. Budapest, 1964. 536�544. (Megjelent: Pravda,1936. április 9.)
27 Uo. 538.
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aknamunkája�, nem �balos nyakatekertség��, �trockista elhaj-lás�, �népidegen mûvészet�, nem a közérthetõség lábbal tiprása.�A vita elején mindig pontosan definiálni kell a vitatott tárgyfogalmát � írja Gorkij. � (Célzás arra, hogy az 1936-os vita elejénnem definiálták a formalizmus fogalmát � Sz. Á.) A forma-lizmusról folytatott vitát természetesen helyeslem. (Gorkij úgytesz tehát, mintha nem felülrõl szervezett politikai kampányfolyna alkotók megbélyegzése, megfélemlítése és megregulá-zása céljából, hanem többféle álláspontot ütköztetõ vita a mû-vészek, írók között a formalizmus tárgykörében. � Sz. Á.) Az író-kongresszus óta tizenkilenc hónap telt el, s már itt volt az ideje,hogy valamirõl vitatkozzunk. (Ezzel az antiformalista kampányfenyegetõ, hivatalos komolyságát romboló, ironikus felütésselGorkij már-már pimaszkodik: jobb híján, ha nincs más, ha márnagyon unjuk magunkat, éppenséggel a formalizmusról is vi-tatkozhatunk. Ezzel nyilvánvalóan az antiformalista kampánypolitikai élét akarja venni, kifogni a viharos politikai szelet akampány vitorlájából: szakmai vitává degradálja az egész szak-ma ellen irányuló politikai hadjáratot, bár ügyesen forgatottszavakkal, érvekkel és célzásokkal akkor már nem fordíthatómeg semmi. � Sz. Á.) Mégis azt hiszem, hogy a formalizmussaltúlságosan gyorsan végeztünk� Mivel ez a vita nem a szövetségenbelül 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 ma-gatartásunk formáit, hiszen magatartásunkban egy s más ebbenis megfejtésre vár.�28 Itt utal Gorkij elõször arra, hogy a �vita�kívülrõl jött, politikailag sugalmazott volt, tehát korántsem iro-dalmi okai voltak, és pusztán szavakkal nem lehet megállítani,csak azzal, ha más kontextusba helyezik át, és ezzel feloldják akonkrét alkotók, irányzatok és mûvek elleni megtorló, fenyítõ,számon kérõ politikai irányultságát. Nem az a kérdés, hogyGorkij jámbor retorikai offenzivájának volt-e bármilyen politikairealitása 1936-ban (két hónappal halála és három hónappal a�nagy terror� kezdete elõtt), hanem az, hogy ekkor a hivatalos-
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28 Uo. 539. (Kiemelés � Sz. Á.)
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tól, tehát a sztálinitól eltérõ álláspontot foglalt el. A megmaradtnemzetközi és hazai tekintélyét még latba vetni kész Gorkijnaka hivatalostól eltérõ alapállását, a mûvészek elleni hajszát mér-sékelõ szerepét jól mutatja a Sosztakovics-ügyben Sztálinhozírott levele, amelynek csak piszkozata maradt fenn, nem tudni,eljutott-e egyáltalán a címzetthez.

A �szumbur�: egy szó karriertörténete
A formalizmus leggyakoribb, legátfogóbb negatív minõsítése akampány során egyetlen szóba sûríthetõ: szumbur. A Soszta-kovics-ellenes cikk címében szereplõ szumbur szó hangzavarkéntvaló fordítása magyarul igazi telitalálat: az adott kontextusbancsakugyan ez a legplasztikusabb jelentésváltozat, jobb, mint aZene helyett vad lárma,29 és jobb, mint a �Zenebona zene helyett�,mert magában foglalja a sajátosan zenei �zûrzavar�, a hangokzûrzavarának képzetét is. Ugyanakkor a szó jelentésének kontex-tualizálása annyiban mégis félrevezetõ kissé, hogy elvágja akapcsolatot a szónak a Sosztakovics-cikk címében aktualizálódójelentése és más mûvészeti (és nem mûvészeti) kontextusokbanaktualizált jelentései között: a zene területére lokalizálja a szójelentését, holott az minden területen a formalizmussal (nya-katekertség, érthetetlenség, túlbonyolítottság, értelmetlenség)vádolt mûvek jellegadó vonása, egyszersmind legerõsebbminõsítése lett. A �szumbur� mellett a formalizmusra aggatottrokon értelmû címkék között a leggyakoribbak: �mejerholdov-scsina�, �zaum�, �levackij szumbur�, �levackaja kakofonija�.Magában az inkriminált cikkben így festenek az egymást válto-gató címkék: �Ez a zene az opera tagadására épül, ugyanarra az
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29 Lásd: Sinkó Ervin: Az út. Naplók. 1916�1939. Budapest, 1990. 342.:�E »problémákat« a moszkvai napló írója több újságkivágással doku-mentálta, s emlékiratában közölte is õket. A mûvészetpolitikai offenzíváta Pravda 1936. január 28-i Zene helyett vad lárma címû Sosztakovics ellenitámadása indította el, amelyet másnap, január 29-én más szovjet lapokis átvesznek.�
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elvi alapállásra, amely a forma egyszerûségét, realitását, érthe-tõségét, a szó természetes hangzását a színházban elvetõ »balosmûvészetet« [»levackoje iszkussztvo«] általában is jellemzi. Nemmás ez, mint a »mejerholdizmus« legrosszabb tulajdonságainakátplántálása a zene, az opera mûfajába, de még meg is sokszo-rozva õket. Nem más ez, mint a »balos hangzavar« [»levackijszumbur«] a természetes, az emberi zene helyén.� A szumbur szó szótári jelentései: 1. fokozhatatlan össze-visszaság, kuszaság, zûrzavar (gubanc, rendezetlen szövevény);2. ostobaság, hülyeség, zagyvaság, értelmetlenség, abszurditás.(A Pravda-cikk címét lehetne �agybaj�-nak is fordítani, ez eset-ben így festene magyarul: Agybaj/Agymenés zene helyett.) 3. fejet-lenség, felfordulás, káosz, kása (gyikij szumbur, nyeposztyizsimijszumbur), abrakadabra. Ez a jelentésbokor önmagában is jól mutatja, hogy a sztáli-nizmus minden tekintetben az Oroszországban � ismeretesmódon � Nagy Péter által meghonosított klasszicizmus korsza-kának kulturális, stilisztikai mintáit próbálta feleleveníteni, nagystílust, népi-állami stílust keverve ki belõle. A formalizmus mintkáosz, hangzavar, agybaj, õrület, fejetlenség innen nézve töké-letesen 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 amindent uralma alá hajtó, ellenõrzõ és fegyelmezõ ész szem-pontjából esztelenségnek, értelmetlenségnek, devianciának, lá-zadásnak minõsült. A szumbur tehát egész egyszerûen déraison,vagyis õrület, agybaj, infernó, amelyet meg kell szüntetni, le kellcsillapítani, meg kell gyógyítani, ki kell rekeszteni a tiszta ér-telem, a józan ész áttetszõen egyszerû és fennkölt világából � azállam világából �, mert veszélyt jelent rá. Nem hiába kapcsolódik
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30 Foucault, Michel: A bolondság története a klasszicizmus korában. Bu-dapest, 2004. Sújtó László, Foucault könyvének avatott fordítója adéraisonnak, ennek az értelmetlenség, értelemtõl fosztottság, értelemnél-küliség, eszementség, bolondság, téboly, elmebaj jelentését egyarántmagában foglaló foucault-i mûszónak a gyûjteményes jelentését � jobbhíján � �nem értelem�-ként adta vissza magyarul.
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össze a szumbur fogalmilag a balos, vagyis forradalmi avantgárdmûvészettel, hiszen a forradalom minden formájában, az esz-tétikai forradalmat is beleértve, az õrület elszabadulásával, azösztönök tombolásával egyenlõ a klasszicizáló rendõrállam sze-mével nézve. Éppen ez a mélyreható szemléleti és attitûdbelikülönbség választja el egymástól a két totalitárius kultúrát ésmûvészetet � a nácit és a sztálinista szovjetet � a felszíni klasszi-cizáló-antikizáló stilisztikai hasonlóságok ellenére: a náci totali-tárius tömegkultúra � Northrop Frye fogalomhasználatával élve� a démonikus, a sztálini szovjet totalitárius tömegkultúra pedigaz apokaliptikus archetípus jegyében áll; elõbbi a romantika,utóbbi a klasszicizmus giccse; elõbbi a halál tömeggyilkoságigfokozódó, utóbbi az élet sterilitásig fokozott apotheózisa; elõbbiaz egyének fortyogó �éjszakai�, �ösztönös�, �irracionális� énjé-bõl összeolvasztott tömeget löttyinti az állami és katonai terve-zés 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 szerkesz-tõségi cikkekben jelent meg elõször a sztálinizált szovjet ideoló-giai nyelvben. A Lady Machbet megsemmisítõ névtelen kritikájá-nak volt egy különös elõzménye: egy nappal e kritika megje-lenése elõtt látott napvilágot a Pravdában Sztálin és Zsdanov(illetve az 1934 decemberében merénylet áldozatává vált Kirov)aláírásával az iskolai történelemkönyv jegyzetéhez fûzött bírálóvélemény, amely stilisztikailag és terminológiailag is nagyonhasonlított a Sosztakovics-operát támadó és a formalizmuselle-nes kampányt elindító cikkre. A �szumbur� szó használata érde-mel ebbõl a szempontból különös figyelmet (hát még ha azt istudjuk a névtelen cikk azóta nevesített szerzõjének � D. J. Zasz-lavszkijnak a levelébõl, hogy éppen a cikk címét kapta felülrõl).�Általában véve a történelemrõl szóló új jegyzetet véleményünkszerint sokkal értelmesebben [tolkovo] írták meg, mint a Szov-jetunió történetét tárgyaló jegyzetet, mindazonáltal badarságból[szumbur] jutott ebbe a jegyzetbe is éppen elég.�31 Az egybe-
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31 Pravda, 1936. január 27. 2. 
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csengést a kortársak is érzékelték, ez is egyik oka lett annak,hogy a többség � maga Sosztakovics is � a Pravda-cikk szerzõ-ségét egyenesen Sztálinnak tulajdonította. Mindenesetre az újtörténelemjegyzet Sztálin és mások által jegyzett bírálatában aszumbur szót nyilvánvalóan nem lehet hangzavarnak fordítani:�az új tankönyv sokkal jobb, mint a régi, mindazonáltal szumbur-ból (vagyis: zûrzavarból, zagyvaságból, badarságból stb.) jutottebbe a jegyzetbe is éppen elég�. A szumbur szó rövid pár hónapalatt olyan karriert futott be a sajtóban és a Pravda-cikkeketkötelezõen �megvitató�, a formalizmust és a formalistákat kiát-kozó különféle mûvészeti szövetségek gyûlésein, hogy hama-rosan új szó született azok megnevezésére, akik a mûvészetbena szumbur elkorcsosult képviselõi, a zûrzavar, a rendetlenségszálláscsinálói: szumburscsik (szumburkodó, szumburcsináló,magyarul talán: zûrzavaronc, zagyvász). �Olyan megáltalkodottszumburscsik, mint Mirszkij, nem részesült kellõ elutasításban� �idézi a korszakról írt kismonográfiájában Makszimenkov a jiddisnyelven alkotó zsidó költõ, Icik Fefer felszólalását egy minszkiíró-összejövetelen.32

A �Szumbur-cikk� szerzõje
David Joszifovics Zaszlavszkij (1880 �1965) politikai újságíró ésMattiasz Markovics Grinberg-Szokolszkij (1896�1977) zenetudósévtizedeken átívelõ levelezésének legizgalmasabb részleteit 2013végén a Nase Naszlegyije címû kulturális folyóiratban adta köz-re Jevgenyij Jefimov, aki éveket töltött a levelek kutatásával ésfeldolgozásával. Már korábban33 levéltári adatokkal bizonyította,hogy a Szumbur-cikk szerzõje nem Sztálin, nem Kerzsencev és
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32 Lásd: Alekszandr Scserbakov i borba sz formalizmom (AlekszandrScserbakov és a formalizmus elleni harc). In: Makszimenkov: Szumburvmeszto muziki, 142�157.
33 Jefimov, Jevgenyij: Szumbur vokrug �szumbura� i odnovo �malenkovozsurnaliszta�. Sztatyja i matyeriali. Moszkva, 2006.
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nem is Zsdanov volt, hanem minden kétséget kizáróan a �Sztá-lin kedvenc töltõtollának� gúnyolt Zaszlavszkij. Jevgenyij Jefi-mov bevette magát a Oroszországi Állami Irodalmi Levéltár(RGALI) irdatlan irattárolóiba, és addig kutatott, míg rá nemtalált Zaszlavszkij itt õrzött iratcsomói között egy honorutalá-sokról szóló könyvelõi kimutatásra. Mivel a párttagoktól min-den egyes szerzõi honorárium után levonták a párttagsági hoz-zájárulást, fennmaradt Zaszlavszkij publikációs listája. Ebbõl ki-derül, hogy �Sztálin kedvenc töltõtolla� 1936 elsõ tíz hónapjaalatt csak saját lapjának, a Pravdának 107 (egyszázhét) anyagotadott le, köztük 31 vezércikket, illetve szerkesztõségi cikket.Ezek között található a hírhedt Szumbur vmeszto muziki (Hang-zavar zene helyett) és egy sor hasonló tartalmú és hevületû írás azantiformalista kampányból: Baletnaja fals (Balettkoholmány),Pravda, 1936. február 6.; Jasznij i prosztoj jazik v iszkussztve (A vilá-gos és egyszerû nyelv a mûvészetben), Pravda, 1936. február 13.; Naszobranyii szovjetszkih kompozitorov (A szovjet zeneszerzõk gyûlésén),Pravda, 1936. február 17.; Mecsti i zvuki Marietti Saginjan (MariettaSaginján álmai és hangjai), Pravda, 1936. február 28. (utóbbi �D.Oszipov� álnéven); O hudozsnyikah-pacskunah (A pacsmagoló fes-tõkrõl), Pravda, 1936. március 1. E közvetett írásos bizonyíték után most a két jó barát �Zaszlavszkij és Grinberg � zenei tárgyú magánlevelezésébõl ka-punk magától a szerzõtõl választ arra a sokak által sokszor fel-vetett kérdésre, ki is lehetett a Szumbur vmeszto muziki címûPravda-cikk igazi szerzõje: Zaszlavszkij �vallja meg� barátjánake titkot, közel húsz évvel a publikáció után is saját igaza mellettkardoskodva. A levél, amely az elfojtott rossz lelkiismeret �beis-merõ vallomásaként� is fölfogható, a cikk keletkezésénekkörülményeit is taglalja, egyebek mellett azt, hogy a feladatonés a cikk címén kívül semmilyen más intenciót nem kapottfelülrõl. Hogy kitõl kapta a címet és az intenciót, azt maga Zasz-lavszkij is csupán sejti, a névtelenül megjelent cikk szerzõjeazonban õ maga volt. A szerzõség � ahogy általában, de ebbenaz esetben különösképpen � nem puszta filológiai kérdés. So-kan egész elméleteket építettek már Sztálin vagy Zsdanov szer-
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zõségére,34 holott a cikk félelmetes hatását éppen annak köszön-hette, hogy � ha hihetünk Zaszlavszkijnak, egy véletlen folytán� aláírás nélkül jelent meg, márpedig éppen az anonimitásemelte egy csapásra a hivatalos dokumentum, a párt lapjában apárthatározat szintjére. Ebben az értelemben pedig Zaszlavszkijvalóban csak írta a cikket, igazi szerzõje az anonim totális hata-lom maga volt, amelynek arcot és nevet két hosszú évtizeden átSztálin adott.  
*

�Alig telt el 12-13 év a Pravda-cikk megjelenése után � írja vissza-emlékezéseiben I. D. Glikman, Sosztakovics odaadó barátja �, ésa leningrádi konzervatórium gyûlésén egy zenetörténész-pro-fesszor a következõt találta mondani felszólalásában: »Soszta-kovics, a Hangzavar zene helyett címû opera szerzõje végzeteshibát követett el, amikor�« A Sosztakovics iránt különösebbellenszenvet nem tápláló tudós nyilván a beidegzõdés áldozatalett, hiszen a cikk címe idõvel a Sosztakovics-opera címének affé-le metonímiájává vált. Jelen voltam ezen a gyûlésen, és elképed-tem, hogy a professzor tragikomikus nyelvbotlása a hallgatóság-ból nem váltott ki nevetést. Úgy látszik, gondoltam magamban,a hipnózis már olyan szintet ért el, hogy a hallgatóság egészentermészetesnek találja, hogy Sosztakovics a Hangzavar zene he-lyett címû opera szerzõje.�35 
Ismeretes, hogy Sosztakovics játékosan-komolyan magán-használatú mágiával igyekezett távol tartani magától a rosszat,
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34 Leonyid Makszimenkov például fentebb idézett Szumbur vmesztomuziki � Sztalinszkaja kulturnaja revoljuciaja 1936�1938 címû alapos köny-vében megkísérelte bizonyítani, hogy a cikk szerzõje nem lehet más,mint P. M. Kerzsencev, az 1936�1938 között a forradalmi mûvészet éskultúra ellen indított terror végrehajtására létrehozott és a szovjet kor-mány mellett mûködõ új hatalmi szervezet � a Mûvészetügyi Bizottság� vezetõje.
35 Glikman, Iszaak: O sztatyje �Szumbur vmeszto muziki� i nye tolko onyej. In: Uõ (red.): Piszma k drugu. Piszma D. D. Sosztakovicsa k I. D.Glikmanu. Moszkva�Szentpétervár, 1993. 323.; lásd még a 2000 címûfolyóirat 2003/1. számában megjelent összeállítást: Bojtár Endre: A Sosz-
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és hosszú éveken át afféle rontástörõ amulettként viselte nya-kában az újságcikk zsákocskába varrott darabkáit, a kutyahara-pást szõrével, rontást rontással, Belzebubot a Sátánnal õsi má-gikus formuláját követve. A rontástörés oly hatásosnak bizo-nyult, hogy 1936 és 1953 között Sosztakovics hatszor kapottSztálin-díjat, és ellentétben a �mejerholdovscsina� névadójával,haja szála sem görbült a �nagy terror� alatt. Sosztakovics min-denesetre e játékos-komoly ellenmágiából élete végéig megõr-zött valamit: magánrítust csinált a számára traumatikus Pravda-cikk megjelenésének évfordulójából: szûk baráti-családi körbenegy pohárka vodkával emlékeztek meg a cikk megjelenéséneknapjáról, utoljára 1974. január 29-én Sosztakovics dácsáján,Repinóban.36

267Állam és formalizmus

takovics-ügyek; Glikman, Iszaak: A �Hangzavar zene helyett� címû cikkrõl ésnem csak arról; Dmitrij Dmitrijevics Sosztakovics leveleibõl. Végezetül lásdaz antiformalista kampány eddigi legteljesebb dokumentációját L. V.Makszimenkov 2013 nyarán megjelent vaskos dokumentumgyûjtemé-nyének elsõ kötetében: Uõ (red.): Muzika vmeszto szumbura: kompozitori imuzikanti v Sztranye Szovjetov. 1917�1991. (�Rosszija. XX. Vek, Doku-menti�) 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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HAVAS FERENC
A �tudós� Sztálin: a marrizmus-vita

A Szovjetunió a második világháborút katonai és világhatalmiértelemben megnyerte ugyan, de gazdasági szempontból ka-tasztrofális állapotban került ki belõle. Mi több, igen hamar � leg-késõbb 1947 közepére, amikorra a gyõztesek osztozkodása révénlétrejött blokkok között véglegesen kialakult a hidegháború � azország nemzetközi téren újból az elszigeteltség és a konfrontációhelyzetében találta magát. A külsõ és belsõ fronton egyarántfenyegetõ szituációra a hatalom, beidegzõdésszerûen, a centra-lista voluntarizmus és az ideológiai szigor eszközével válaszolt.A birodalom intellektuális életének átfogó kontrollálásárairányuló szándék 1946 nyarától szervezett kampányokban öltötttestet. Levezénylésüket, amíg tehette, személyesen A. A. Zsda-nov KB-titkár felügyelte, aki ebben az idõben a Kreml másodikemberének számított, a tudományos, ideológiai és kulturális kér-déseknek pedig (Sztálinon kívül) senki által meg nem fellebbez-hetõ ura volt. Mint ismeretes, a nevével fémjelzett kõkeményideológiai kurzus gyakorlatilag Sztálin haláláig (1953. március 5.)korlátlanul érvényesült, annak ellenére, hogy maga a névadó1948 derekán meghalt.A kampányhullám indítását az az 1946. augusztus 14-i köz-ponti bizottsági döntés jelentette, amelynek értelmében a Zvezdacímû folyóirat egész szerkesztõségét lecserélték, a Leningrád fo-lyóiratot pedig véglegesen betiltották. De hamarosan más intéz-mények egész sorát is bezárták vagy megregulázták. Az analógia,a túlteljesítõ önigazolás és az �eszmei éberség� mechanizmusai agépezetet aztán többé-kevésbé önjáróvá is tették: már felülrõlvaló beavatkozás nélkül is mindennapossá vált a kíméletlen�kultúrharc�, méghozzá a szellemi élet egyre táguló köreiben.

4.szovjet tört.qxd  2015. 01. 15.  13:05  Page 268



A hatalmi kontroll katalizátorszerepe mindazonáltal folya-matosan tetten érhetõ volt. A tudomány kitüntetett szférájábanpedig még ennél is többrõl volt szó: a korszak hirtelen megsza-porodott �tudományos vitáiban� nemhogy a párt központi ap-parátusai vagy éppenséggel annak legfõbb vezetõi hallatták aszavukat, hanem még személyesen Sztálin is aktivizálta magát.A vitasorozat elsõ tagjának tekinthetõ, 1947-es ún. filozófiai disz-kusszió generálásában máris maga a vezér játszotta a fõszerepet,amennyiben � ha személyesen nem jelent is meg � a vezérszó-nok Zsdanov elõadását gondosan elõkészítette, több tucat vál-toztatást és kiegészítést eszközölve a szövegen. Maga a vita G. F.Alekszandrovnak A nyugat-európai filozófia története címû, koráb-ban egyébként Sztálin-díjjal jutalmazott mûve körül (vagy in-kább ürügyén) bontakozott ki. (A vita végeredményeként aszerzõt könyvének újraírására kötelezték, nemkülönben elítél-ték Sz. L. Rubinsteinnek máig ismeretes Az általános pszichológiaalapjai címû tankönyvét is.) Sztálin hasonló rejtõzködõ spiritusrectori (és szövegszerkesztõi) szerepet játszott a közismert 1948-as genetikai vitában, amelyben T. Gy. Liszenko lendült támadás-ba a Mendel megállapította öröklõdési törvények és a mendeligénelmélet ellen, ehelyett Micsurin (általa újraértelmezett) esz-méinek alkalmazását szorgalmazva. (A vita végsõ kifutásaként akorábban világszínvonalú szovjet genetika 1948 végére gyakor-latilag romokban hevert, és megújhodása nem is vált lehetõvé,amíg Sztálin élt.) A genetikai diszkusszió mintájára és inspiráció-jára aztán más tudományokban is sorjáztak a hasonló mester-kélt, hiszterizált és esetenként hasonlóképpen végzetes követ-kezményekre vezetõ viták, többek között a biológiában (Lepe-sinszkaja-vita), a pszichológiában (Pavlov-vita), a kémiában (az ún.rezonanciavita) stb., és csak az utolsó pillanatban fújták le a márteljeskörûen megszervezett atomfizikai vitát is (nehogy zavartkeltsen az atombomba létrehozására irányuló erõfeszítésekben).1

269A �tudós� Sztálin: a marrizmus-vita

1 Ezeknek a vitáknak lényegét és menetét, valamint Sztálin bennükközvetlenül vagy közvetve játszott szerepét részletesebben lásd: HavasFerenc: A marrizmus-szindróma. Sztálinizmus és nyelvtudomány. Budapest,2002. 368�388.
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Sztálin személyes szerepvállalása tekintetében azonbanegészen különleges hely illeti meg az 1950-es nyelvészeti vitát,amelyben ezúttal nem a háttérbõl manipulált, hanem személye-sen lépett sorompóba. A következõkben ennek fejleményeit ésértékelését kívánom részletesebben bemutatni.A történet hátterét az ún. marrista nyelvtudományi iskolakörül kialakult, elõbb rejtett, majd nyílt konfrontáció nyújtotta.Az iskola megteremtõje és haláláig vezéralakja, Ny. Ja. Marrgrúz�szovjet nyelvész akadémikus (1864�1934) sajátos elméletétszembeszegezte a korábban domináns történeti-összehasonlítónyelvészeti tanításokkal (az indoeurópaisztikával), és �a nyelv-rõl szóló új tanításával� megteremtette a hívei által haladónak,sõt a marxizmussal kizárólag összeegyeztethetõnek vélt, speci-fikusan szovjet nyelvtudományt.2 Az iskola a legfõbb Marr-ta-nítvány, I. I. Mescsanyinov akadémikus vezetésével mesterénekhalála után is tovább élt, és dominanciára törekedett, mígnem,ha csak rövid idõre is, a negyvenes évek végén eljutott az ag-resszív kizárólagosság igényéig. E stádiumban � többek között aLiszenko-vita nyújtotta indíttatások lendületében � a végén máregzisztenciálisan is fenyegette a szakmabeli másként gondol-kodókat. Mindebbõl persze a laikus nagyközönség mit sem lá-tott, és teljesen váratlanul szembesült azzal a valóban elõzménynélküli ténnyel, hogy a szemben álló nyelvészkörök 1950. május9-e és július 4-e között éppenséggel � és kizárólag � a Pravdában,a Központi Bizottság orgánumában vívták meg élethalálhar-cukat. A vita legfeltûnõbb vonása azonban nem is ez volt, ha-nem az a meghökkentõ tény, hogy személyesen Sztálin is hoz-zászólt. Egy terjedelmesebb cikkben és több késõbbi kiegészítõírásában elítélõleg nyilatkozott Marr tanításáról, filozófiai ésnyelvészeti jellegû argumentációval utasítva vissza az egész is-
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2 Képtelenség itt akár csak utalásokban is jellemezni és értékelni etanítás szaktudományos tartalmát. A kérdéskört teljeskörûen feldolgoz-tam az elõzõ jegyzetben adatolt könyvemben.
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kola ténykedését.3 Különösen élesen kelt ki Marrnak a nyelvfelépítmény- és osztályjellegére vonatkozó nézetei ellen. Mon-dani is fölösleges, hogy mindez egy csapásra és egyértelmûen elis döntötte a vita kimenetelét, beleértve az ilyenkor szokásos�szervezeti és személyi következtetések� levonását.Bizonyosság híján a szakirodalom az elmúlt ötven évbenszámos feltételezést és mítoszt fogalmazott meg Sztálin nyelvtu-dományi szerepvállalásával kapcsolatban. A hipotézisek szélesskálán szóródnak. Vannak közöttük elõször is olyanok, amelyekaz égvilágon semmit sem magyaráznak meg, mint példáulHruscsové, aki � talán a be nem avatottság miatti bosszúság ké-sõi reagálásaként � egyszerûen oktalan szeszélynek tekinti Sztá-lin megnyilvánulását,4 vagy mint amelyek a despota mint olyantermészetébõl vezetik le a fellépését, minden idõk tirannusainakazon indíttatásából, hogy korlátlan hatalmukat még a tõlük távolálló szférákban is érvényesítsék, különösen a mûvészetben és atudományban.5 Idesorolom azokat a kijelentéseket is, amelyekpusztán a józan ész felülkerekedésére hivatkoznak, megmagya-rázatlanul hagyva, vajon annyi szakember és ideológus közöttmiért éppen csak Sztálinnak jutott ebbõl a kivételes képesség-bõl.6 A feltételezések egy másik csoportja Sztálinnak Marr ellen
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3 Sztálin itt említett írásai egyébként sem filozófiai, sem szaknyelvé-szeti szempontból nem tartalmaztak egyebet, mint trivialitásokat és har-sogó dilettantizmust. Saját korában természetesen a zsenialitás dics-fénye övezte õket, mára azonban már nincs értékelõ, aki akár a legcse-kélyebb tudományos hozadékot is tulajdonítaná Sztálin nyelvtudo-mányi �munkásságának�.
4 Vö. Alpatov, V. M.: Isztorija odnovo mifa. Marr i marrizm. Moszkva,1991. 183.
5 Így L�Hermitte, René: Marr, Marrisme, Marristes. Une page de l�his-toire de la linguistique soviétique. Párizs, 1987. 75.
6 Mounin, Georges: Histoire de la linguistique. Párizs, 1972. 240.;L�Hermitte: Marr, Marrisme, Marristes, 75.; Szemerényi, Oswald:Richtungen der modernen Sprachwissenschaft. II. Die fünfziger Jahre (1950�1960). Heidelberg, 1982. 14.
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táplált személyes averziójára alapoz. Az ellenszenv alapmotívu-maként felmerül a féltékenység a Marr (egy másik grúz!) körülkibontakozott kultusz okán, mások egyszerûen a hagyományosMoszkva�Leningrád ellentét megnyilvánulását látják az esemé-nyekben. Ezek az elképzelések aligha vehetõk komolyan, hiszenmind Marr, mind Mescsanyinov számos magas hivatalos elis-merést kapott korábban, mégpedig nyilvánvalóan Sztálin jóvá-hagyásával; semmi jele, hogy a 40-es évek végéig a vezérnekbármiféle 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 � tizenhatévvel kiváltójának halála után kulminál Sztálin lelkében. Másfeltételezések szerint egyébként nem is annyira Sztálin lelkérõlvan szó, mint amennyire Berijáéról, akinek állítólag személyeselszámolnivalója volt Marr-ral, s ezért ellene hangolta Sztálint.8Végül vannak tartalmi jellegû hipotézisek, amelyek vagy arraalapozzák Sztálin fellépését, hogy egyszerûen nem értett egyetMarr nyelvelméletével, és a kibontakozó vita alkalmat nyújtottszámára, hogy formába öntse ellenérzéseit,9 vagy azt fejtegetik,hogy Sztálin voltaképpeni fõ célja a történeti-összehasonlítónyelvészet és különösen a hagyományos szlavisztika rehabili-tálása volt.10 Még olyan elképzelés is van, miszerint közbeavat-kozásával Sztálin a Nyugaton ekkor már régen dominanciára
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7 Minderrõl vö. Alpatov: Isztorija odnovo mifa, 182�183.
8 Gorbanyevszkij, M. V.: V nacsale bilo szlovo� Maloizvesztnije sztra-nyici isztorii szovjetszkoj lingvisztyiki. Moszkva, 1991. 245�247. A MarrBerijával szembeni ellenérzéseirõl és Sztálin ez ügyben állítólag Beri-jával történt konzultációjáról szóló megbízhatatlan szóbeszéd adatokkalalátámaszthatatlan, és valójában teljességgel valószerûtlen is.
9 �Felháborodván ennek a Marrnak abszurd, kiagyalt konstruk-cióin, miért ne határozhatta volna el Sztálin egész egyszerûen � és akko-riban egyedül õ tehette meg �, hogy azt mondja: »Elég volt!«?� L�Hermitte,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.
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jutott formális nyelvtudományhoz való felzárkózást kívántalehetõvé tenni.11
A hipotézisek felsorolása folytatható, s néhány momentu-mot késõbb még magam is hozzá kívánok tenni. De az eddigiekis elegendõk annak érzékeltetésére, mennyire heterogén képetmutatnak e feltevések, jelesül a tekintetben is, hogy a sztálini fel-lépéssel kapcsolatban differenciálatlanul kezelik a miért és amiért éppen így kérdését. Így aztán egyes vélekedések azt su-gallják, hogy Sztálin számára a vita csak formát nyújtott elõzete-sen kész közlendõjének kifejtésére � Marr-ra vonatkozólag vagyennél tágabb tárgykörben �, mások pedig, éppen ellenkezõleg,azt feltételezik, hogy Sztálin valamiféle külsõdleges indíttatásbóllépett be a vitába, és csak utólag alakította ki nézeteit.12 Ráadásulegy harmadik jellegû elem is belejátszik a hipotézisekbe,amennyiben egybemosódnak bennük a miért = mi okból és amiért = mi célból értelmezései, és Sztálin fellépésének ténylegeskövetkezményeit belelátják az eredeti motivációba, ami perszenem feltétlenül felel meg a tényeknek.Ahhoz, hogy e feltételezéseket értékelni tudjuk, mindenek-elõtt rekonstruálnunk kell, hogyan is keletkezett valójában amarrizmus-vita, és egészen pontosan mi volt ebben Sztálin sze-mélyes szerepe.A szálak a Kaukázusba vezetnek, mégpedig az 1950-es évelejére. Ez idõ tájt bocsátották el ott egyetemi és akadémiai meg-bízatásaikból az örmény Acsarjan és Kapancjan professzort, akiknem voltak hajlandók magukévá tenni az új tanítás elveit. Ám ahelyzet a Szovjetuniónak ebben a régiójában sem volt minde-nütt egyforma. Grúziában a nem kevésbé antimarrista A. Sz. Csi-
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11 Többek között Maas, Utz: Parler et agir: situation de la théorie lin-guistique actuelle. In: Sprache im technischen Zeitalter, 1972/41. Az elkép-zelés spekulatív voltát jól mutatja, hogy a Nyugat-ellenesség (többekközött a nyelvtudományban) a marrizmus-vita után sem szûnt meg.
12 Olyan feltételezés is van, amelyik Sztálin antimarrista állásfog-lalását annyira külsõdlegesen motiváltnak tartja, hogy elvben nem zárjaki: Sztálin az ellenkezõ oldalon is sorompóba léphetett volna. BékésVera: A hiányzó paradigma. Debrecen, 1997. 237.
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kobava professzornak jó kapcsolatai voltak a köztársaság párt-vezetõivel, közöttük személyesen K. N. Csarkvianival, a grúz KBelsõ titkárával. Ez utóbbi 1949 tavaszán megbízást adott Csiko-bavának egy dolgozat elkészítésére Marr tanainak bírálatáról,megígérve, hogy azt eljuttatja személyesen Sztálinnak.13 Az1949. április 21-rõl keltezett írás14 � ha hónapokkal késõbb is �ténylegesen eljutott Sztálinhoz, mégpedig valóban közvetlenülhozzá (bizonyítható, hogy az Agitprop nem tudott az ügyrõl).Csikobavának ez az 1949-es dolgozata éles bírálatnak veti aláMarr nyelvészeti tanítását. Érdekességként megjegyezzük, hogya nyelv felépítményjellege csak futólag, osztályjellege pedigegyáltalán nem kerül szóba az írásban.Ezek után közel egy évig látszólag semmi sem történt, dehogy Sztálinnak a dolgozat nyilvánvalóan felkeltette az érdek-lõdését, azt jelzi, hogy megkérte titkárait: válogassanak ki szá-mára néhány nyelvészeti könyvet tájékozódás céljából. Csikoba-vát azután 1950. április elején értesítették, hogy Csarkvianival ésmás grúz állami vezetõkkel együtt Moszkvába kell utaznia, aholis megbeszélésre kerül sor a KB titkáraival a nyelvtudományügyeirõl. Õket is meglepte, hogy április 10-én este a titkárokhelyett maga Sztálin fogadta õket, mégpedig kuncevói dácsájá-ban. (A megtévesztõ invitáció, a helyszín és az idõpont maga isjelzi, hogy Sztálin a találkozót privát programjának tekintette.)A megbeszélésen Sztálin elõször a grúz szótár nemrég megjelentelsõ kötetérõl érdeklõdött � ez volt ugyanis a találkozó elõirány-
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13 Alpatov (Uõ: Isztorija odnovo mifa, 181.) megjegyzi, hogy a törté-nettel kapcsolatban létezik egy olyan verzió is, miszerint Csarkviani máreleve Sztálin utasítására adta volna ezt a megbízást Csikobavának.Ebben azonban kronológiai megfontolásokból Alpatov maga is kételke-dik, én pedig egyenesen kizártnak tartom. Mind az Agitprop ellenkezõirányú beállítottsága, mind Sztálinnak a kérdésben való eredeti tájéko-zatlansága fényében elképzelhetetlen, hogy a vezér már egy évvel a vitaelõtt (különösen pedig még annál is korábban) foglalkozott volna ezzela kérdéssel.
14 Újraközölve: Csikobava, A. Sz.: Kogda i kak eto bilo. In: Jezsegod-nyik iberijszko-kavkazszkovo jazikoznanyija. Vipuszk XII. Tbiliszi,1985. 9�23.
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zott témája �, azonban hamarosan áttért a Marr-tematikára, nyil-vánvalóvá téve, hogy elolvasta Csikobava dolgozatát. Érdeklõ-dött Marr ellenfeleirõl is.15 A hét órán át tartó beszélgetés soránszületett meg a döntés egy vita lefolytatásáról, és ekkor kapottCsikobava megbízatást annak a vitaindító cikknek a megírására,amellyel a Pravda-beli vita kezdetét vette.Csikobava Moszkvában maradt, hogy megírja a cikket. Mégkét alkalommal járt Sztálin dácsájában, ahol Sztálin többórásbeszélgetések során szemügyre vette a készülõ szöveget, változ-tatásokat javasolt. Az idõs Csikobava visszaemlékezései szerintvitatkozni is lehetett vele, egyes kérdésekben meggyõzhetõ volt.A beszélgetéseket Sztálin arra is felhasználta, hogy tájékoztatástkapjon Csikobavától nyelvészeti kérdésekrõl, további szakiro-dalmat javasoltatott magának. Ugyanebben az idõszakban való-színûsíthetõen konzultált egy-két más, Csikobava által javasoltszakemberrel is.Teljesen egyértelmû tehát, hogy mind a vita kezdeménye-zése, mind a vitaindítás mikéntje Sztálin elhatározásán múlott.Tekintettel a vita látszólag kiegyenlítõ, kiszámítottan felépítettlefolyására, ezek után leszögezhetjük, hogy a �Sztálin hozzászólta marrizmus-vitához� vagy �beleavatkozott� megfogalmazásokmaguk is a mítosz részei. Sztálin nem beleavatkozott a marriz-mus-vitába, hanem maga kreálta azt. Az is lehet, hogy maga ve-
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15 Egy többszörösen érdekes epizód: Sztálin ekkor értesült Csikoba-váéktól Acsarjan és Kapancjan sorsáról is. Rövid kérdezõsködés utánfogta a telefont, és egy rövid beszélgetésben �helyére tette� Arutyunovörmény KB-titkárt. Az utóbbi ijedtében azon nyomban Kapancjanértküldetett (Acsarjan kórházban feküdt). Képzelhetõ, mi zajlott le az állá-sából már amúgy is viharos körülmények között elbocsátott Kapancjanlelkében, amikor az éjszaka kellõs közepén felverték, és autóba ültették.A KB-ban azonban várakozásával ellentétben egyáltalán nem a letartóz-tatását közölték vele, hanem azt, hogy kinevezték az Örmény Köztár-saság Nyelvtudományi Intézete igazgatójának. Amikor végre felfogta,mirõl van szó, elképedve fakadt ki: �És miért nem lehetett ezzel reggeligvárni?!�� (Medvegyev, R. A.: Sztalin i jazikoznanyije. In: SzvobodnajaMiszl, 1997/4. 110�115.) � Egyébként hamarosan Acsarjan is visszanyertekorábbi posztját.
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zényelte le, de ha nem is, nyilván a vezér útmutatásain alapultmind a vita felépítési elve, mind a felkért résztvevõk listája(amelynek összeállításában Sztálin persze többek között Csiko-bava tájékoztatására támaszkodhatott).A kérdés tehát ilyeténképpen nem is az, hogy Sztálin kezde-ményezte-e a marrizmus-vitát, hanem hogy mi célból tette. A for-mális cél nem is lehet kétséges. A marrizmus-vitának pontosanazért kellett létrejönnie, hogy Sztálin hozzászólhasson. De milehetett a hozzászólás közvetlen indítéka?Ne felejtsük el, hogy Csikobaváék meghívásakor Sztálin márspeciális érdeklõdést mutatott a kérdés iránt. Ez az érdeklõdésaligha merült ki a puszta kíváncsiságban (ennek kielégítéséreelég lett volna egy utasítás egy összefoglaló jelentés elkészítésérea nyelvtudomány jelenlegi állásáról), és önmagában véve az semelegendõ magyarázat, hogy Sztálinhoz, aki magát A nemzeti kér-dés és a szociáldemokrácia címû 1913-as tanulmánya óta16 a nem-zetiségi kérdés szakemberének tartotta, a nyelvészet közelebbállt, mint egyéb társadalomtudományok. (Csikobava ugyan jelzi,hogy beszélgetéseikben Sztálin alapvetõen errõl az oldalról kö-zelítette meg a nyelv problémáit,17 de azért azt is tegyük hozzá,hogy ez Marr megítéléséhez nem éppen a legalkalmasabb kiin-dulás volt, és az elkészült Sztálin-cikkekben errõl a kérdésrõlvoltaképpen nem is igen esik szó.) Azt sem tételezhetjük fel,hogy már eleve a nyelv felépítmény- és osztályjellegének kérdé-sébe ütközött volna, melyek aztán oly fontos szerepet játszanak
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16 A tanulmányt Lenin felkérésére és talán némi szerkesztõi segít-séggel írta meg, és a párt Proszvescsenyije címû társadalomelméleti fo-lyóiratában adták közre (1913/3�5.). Ez volt az elsõ cikk, amelyet Dzsu-gasvili, aki a mozgalomban eddig leginkább Koba néven volt ismeretes,K. Sztálin (�az acélember�) néven írt alá. �A szerzõ jórészt ennek az írás-nak köszönhette azt a hírnevét, hogy szakértõ ezekben a kérdésekben, söt évvel késõbb azt is, hogy Lenin kormányában a nemzetiségi ügyeknépbiztosa lett.� Deutscher, Isaac: Sztálin. Politikai életrajz. [1948, 19662]Budapest, 1990. 123. A cikk a késõbbi kiadásokban többször változtatta acímét, ma Marxizmus és nemzeti kérdésként ismeretes: J. V. Sztálin mûvei.II. köt. Budapest, 1949. 314�398.
17 I.m. 12.
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a gondolatmenetében, hiszen, mint mondtuk, ezek a témák Csi-kobava eredeti dolgozatában lényegében szóba sem kerültek.Amit tehát Sztálin Marr-ról közelebbrõl tudott, azt Csikobaváék-tól tanulta, közvetlenül a marrizmus-vita elõtt. A vita során meg-jelent írásaiban nem találunk egyetlen olyan momentumot sem,amelyet ne ebbõl a forrásból vagy a már megjelent cikkekbõlismert volna. A neki tulajdonított gondolatok között nem is egypusztán parafrázisa a vitában már mások által kifejtetteknek,néha még a kifejezéseit is korábbi írásokból veszi kölcsön. Mind-ez egyszerûen kizár minden olyan hipotézist, amely a vitát Sztá-lin Marr-ral szembeni eleve meglévõ személyes vagy tudomá-nyos averziójából vagy egy már korábban is szorgalmazottnyelvtudományi álláspont érvényesítési szándékából kívánja le-vezetni.A magam részérõl mindezek alapján arra hajlok, hogy amiért kérdésében azokat a feltételezéseket fogadjam el, amelyekaz eredeti és közvetlen indítékot nemhogy Marr-ral, de még anyelvtudománnyal sem hozzák tartalmi kapcsolatba. SztálintCsikobava dolgozata nem a konkrét tartalma folytán kezdteérdekelni, hanem azért, mert felsejlett benne: ebben a témakör-ben esetleg képes lesz tudósként megnyilvánulni. Elõször azon-ban meg kellett bizonyosodnia afelõl, hogy a kérdéssel kapcso-latban valóban támadhat értékelhetõ önálló mondanivalója. Csi-kobava eredeti dolgozata ehhez még túlságosan szaktudomá-nyos volt számára, ehhez így nemigen tudott hozzászólni. Ezérthívatta 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. Véglege-sen a megnyilvánulás lehetõségérõl nyilván akkor gyõzõdöttmeg, amikor Csikobava már vitaindító cikkét írta. Itt Sztálinvégre konkrétan rábukkanhatott egy sor olyan ideológiai mo-mentumra, amelyeknek pertraktálására magát is képesnek tar-totta. Ettõl fogva valószínûleg kettõs játékot ûzött magával Csi-kobavával is: cikkét igyekezett úgy befolyásolni, hogy az neki isa kezére játsszon. A legszembetûnõbb momentum ezzel kapcso-latban a nyelv felépítményjellegének kérdése, amelynek hibás
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voltát nyilván azonnal felismerte, de óvakodott rá felhívni Csi-kobava figyelmét.18 Egyébként semmi nyoma, hogy bárkinek iselõre jelezte volna, hogy a vitában maga is részt kíván venni.19
Vizsgáljuk most meg, melyek lehettek Sztálin tényleges in-dítékai e lépés megtételére!Távolról sem állítom, hogy a legközvetlenebbül személyesmotivációk megmagyaráznák a sztálini fellépés egészét. De elsem hanyagolhatók, s minthogy azt írtam, a legkezdetibb moti-vációknak nem lehetett közük sem Marrhoz, sem a nyelvtudo-mányhoz, ezekkel a nyilvánvalóan pszichikai motívumokkal kellkezdenem.Sztálin személyiségének pszichoanalitikus jellemzésével mamár speciális szakirodalom foglalkozik.20 Mint a tirannikus al-katú egyéniségek esetében általában, az õ habitusát is kisebb-rendûségi komplexusok kompenzációjaként értelmezik, s ezutóbbiakat testi és egyéni fejlõdéstörténeti tényezõkre, különö-sen a gyermekkor traumáira igyekeznek visszavezetni. A leg-gyakrabban szóba kerülõ momentumok a részeges, családjátkínzó apa mint a kiszámíthatatlan és ezért állandóan fürkészen-dõ ellenség tudatalatti õsmotívuma, a fiát mértéktelen módonkényeztetõ és védekezési mechanizmusként határtalan öntúl-
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18 Alpatov (Uõ: Isztorija odnovo mifa, 182.) szerint azért, nehogykésõbb Csikobava magát tarthassa a sztálini gondolatok szerzõjének. Dehát Sztálint például a nyelv osztályjellegének cáfolásakor sem zavarta aza körülmény, hogy e marri tétel érvényességének kérdését akkor márvagy húsz éve feszegették. Így sem vonta kétségbe senki, hogy a nyelvnem osztályjellegû voltát Sztálin bizonyította be. Azt gondolom, nemannyira 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 egyiksarkalatos kérdése � vajon ki írta valójában Sztálin nyelvtudományicikkeit? � teljesen alaptalan. Nemcsak hogy nincs okunk kétségbe vonniSztálin szerzõségét a szóban forgó nyelvészeti cikkeket illetõen, hanemegyenesen minden alapunk megvan kijelenteni: csakis õ írhatta azokat.
20 Vö. például Rancour-Laferrière, Daniel: The Mind of Stalin. A Psycho-analytic Study. Ann Arbor, 1988. Oroszul: Uõ: Pszihika Sztalina. Moszkva,1996.
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értékelésre szoktató anya, Sztálin testi fogyatékosságai,21 melye-ket már korán hajlamossá vált kényszeredetten magabiztosviselkedéssel ellensúlyozni, és ehhez hasonlók. Az ilyesfajtaelemzésekkel kapcsolatban persze aligha lehet többet mondanivalami olyasféle közhelynél, hogy jelentõségüket sem lebecsül-ni, sem túlértékelni nem érdemes.Azt gondolom azonban, hogy Sztálin feltételezett kisebb-rendûségi komplexusai között vannak könnyebben beláthatókis. Sztálin kétségtelenül óvakodott a tudósoktól, gyanakodott rá-juk, bizonyos értelemben talán le is nézte õket mint elpuhult ér-telmiségieket, de egyidejûleg kínzó vágyat érzett, hogy közéjüktartozhasson, és elnyerje õszinte elismerésüket. Ez serkentettearra, hogy tudósként is megnyilvánuljon (mégpedig társada-lomtudósként, mert ismereteit tekintve mindenekelõtt ez jö-hetett szóba). Pedig hát tudnia kellett: bármit ír is, azt a szovjettudományos világ kitörõ lelkesedéssel fogadja. Ebben nem is aza valódi probléma, hogy akkor is dicsõíteni fogják, ha tévesálláspontot képvisel, hanem hogy ha elgondolása adott esetbenmaga a megtestesült tudományos igazság, akkor sem ezért aratmajd diadalt, hanem a szerzõ személye miatt. De talán éppen eza megfontolás támasztja alá feltételezésünk valószínûségét.Nem a tudományos igazság volt a lényeg Sztálin számára, ha-nem a tudósok elismerése.A legspeciálisabb lelki motiváció, amely Sztálin nagy teo-retikussá válási rögeszméjét táplálta, mindazonáltal még ennél iskonkrétabbnak tûnik. Arra az egész életére ható, eleinte többé,késõbb ráadásul egyre kevésbé tiszteletteljes gyûlöletre és félté-kenységre gondolok, amit Lenin iránt táplált. Nem egyszerûenarról volt szó, ami persze igaz, hogy ha senki más, õ, Sztálin,pontosan tudatában volt, hogy Lenin alkalmatlannak tartotta avezér szerepére. Ezt el lehetett titkolni (mint ismeretes, csak aXX. kongresszus után derült rá fény). Sokkal inkább az irritálta,hogy Lenin alakja még halála után is centrális viszonyítási pont
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21 Bal karja rövidebb volt, mint a jobb � fényképezéskor erre egészéletében gondolnia kellett �, bal lábfején két ujj össze volt nõve, alacsonytermetû volt, arca ragyás.

4.szovjet tört.qxd  2015. 01. 15.  13:05  Page 279



maradt a szovjet közgondolkodásban, mégpedig nemcsak a hi-vatalosban (onnan Sztálin gátlástalanul és nagy gyakorlattaleliminálta bármely ellenfelét), hanem a köznapi világ- és törté-nelemszemléletben is. A bolsevik párt és a szovjet állam megala-pítóját, a marxizmus nagy klasszikusát, a szocialista eszme para-digmatikus alakját nem lehetett háttérbe szorítani. Sztálin egyet-len módon szabadulhatott meg a nyomasztó konkurrenciától:istenné avatta Lenint22 (egyben persze önmagát megtéve az újkultusz fõpapjának). Leninre kötelezõ volt hivatkozni (olvasniés elgondolkozni rajta nem), neve, alakja és szelleme ott voltminden írásmûben, köztéren és társadalmi megmozdulásban �ám tényleges történelmi személyisége idõben és térben eleme-lõdött a szovjet valóságtól. A belátható emberi szférában, e vilá-gi istenként, Sztálin így vetélytárs nélkül maradhatott.És mégis: nehéz volt tudomásul venni, hogy Lenin mindenpolitikaelméleti és történelmi jelentõsége mellett még a marxiz-mus elméleti klasszikusának, kiemelkedõ filozófusnak is számít.Sztálint valószínûleg nem is annyira a Filozófiai füzetek tételeizavarták (ennek dialektikáját ugyan nemigen volt képes követ-ni, de ez a mû jószerével a bölcsészek belügye volt), mint inkábba Materializmus és empiriokriticizmus, ez az elõbbinél filozófiaiszempontból valójában jóval kevésbé meggyõzõ, de annál közis-mertebb könyv, amelyet egyenesen a marxizmus ismeretel-méleti alapmûvének tartottak, és kötelezõ olvasmány volt min-den egyetemista és aspiráns számára. Sztálint határtalanulbosszantotta, hogy õ nem találta meg a maga külön fejezetét amarxizmus foglalatában. A Rövid tanfolyamot23 persze tanítottákaz egyetemeken, de az politikatörténeti mû volt, nem filozófiai,
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22 A Lenin idoljához való vallásos jellegû viszony jóval túlélte Sztá-lint. Ennek számtalan közismert megnyilvánulása közül hadd emeljemki azt a szinte groteszk módon árulkodó gyakorlatot (még Brezsnyevidején is dívott), hogy a november 7-i központi ünnepségeken Leninarcképét hatalmas reflektorokkal az égre vetítették.
23 A Szovjetunió Kommunista (Bolsevik) Pártja történetének rövid tan-folyama, 1938.
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ami pedig A dialektikus és történelmi materializmusról címû, egyéb-ként sem terjedelmes tanulmányt illeti, az ugyan filozófiainakszámított, része is volt a hivatalos kánonnak, de deklaráltaninterpretatív eszmefuttatás lévén, kevéssé lehetett a marxizmus�alkotó gyarapításának� tekinteni. Sztálin tudatában volt, hogy etéren korántsem sikerült behoznia (a ráadásul több mint ne-gyedszázada halott) Lenin elõnyét.Ehhez járult még az a körülmény, hogy mindkét említettírás 1938-ban keletkezett, és az azóta eltelt tizenkét évben egyet-len teoretikus fejtegetés sem került ki Sztálin tolla alól. A vezérúgy érezte: nagyon itt lenne már az ideje tudósi képességei meg-csillogtatásának. Ez a nyelvészeti ügy kapóra jött.24
A �tudósok egyike vagyok� attitûdje a marrizmus-vitábanformailag is megnyilvánult. Sztálin nem véletlenül kötötte ki,hogy cikke a többi tudósétól el nem különülten, tökéletesen azo-nos tipográfiával jelenjék meg. (Ez elképzelhetetlen lett volna,ha a dologban a Pravda szerkesztõinek kell döntenie.) Még arrais ügyelt, hogy neve csak az írás végén és ugyanúgy csak ke-resztnevének rövidítésével (az apai név jelzése nélkül) szerepel-jen, mint az akadémikusok esetében történt.25 S végül az semvéletlen, hogy elsõ cikke után, amely lényegében mindent el-döntött, a vita � látszólag céltalanul � tovább folytatódott. Ha atartalomra nézve nemigen tudott is ellenállni a kioktatás kísér-tésének, alakilag Sztálin mindenképpen azt szerette volna hang-súlyozni, hogy õ részt vesz a tudományos vitában, nem pedig
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24 A teoretikus megnyilvánulás vágyát mint Sztálin egyik indítékátAlpatov és mások is feltüntetik, de a Lenin-komplexus említése nélkül.Egyébként Sztálint, mint késõbb kiderült, az eredmény nem elégítetteki, és két év múltán kedve támadt közgazdászként is excellálni.
25 Egy tekintetben azonban a Pravda szerkesztõi minden parancsellenére mégsem tudták megállni, hogy ne jelezzék a vezér iránti meg-különböztetett tiszteletüket: Sztálin neve egy ponttal nagyobb betûkkelvan szedve, mint a többi szerzõé. A megkülönböztetésnek ez a ravaszulbecsempészett kinyilvánítása a további Sztálin-cikkek esetében semmaradt el.
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hatalmi szóval lezárja. Ezért nem érhetett véget a vita formálisanaz õ cikkével.26
A pusztán pszichikai indíttatás mindazonáltal igen kevesetmagyaráz meg a marrizmus-vitában való sztálini részvétel tartal-mi vonatkozásaiból. Sztálin nyelvtudományi fellépése egyálta-lán nem volt szükségszerû aktus, már ami a puszta tényt illeti; ezazonban távolról sem jelenti azt, hogy a fellépés hogyanját nebefolyásolták volna � az esetlegességeken túl � a történelmi kö-rülmények és a sztálini látásmód preferenciái. Legkésõbb Csiko-bava készülõ vitaindítójával kapcsolatban, amikor is, mintmondtuk, Sztálin számára a marri gondolatvilágból ismeretessévált és elõtérbe került a felépítmény- és osztályjelleg, valamint aforradalmi ugrásokként felfogott szakaszos nyelvfejlõdés motí-vuma, az egyéni pszichikai motiváció másodlagossá vált egysokkal nagyobb ívû mondanivalóval szemben. Sztálin ideoló-giai nézeteirõl és törekvéseirõl van szó, amelyek persze mármessze túlmutatnak az õ személyes beállítottságán, és egy egészkorszak társadalom- és történelemszemléletének sajátosságaittükrözik.Azokban a vitákban és összeütközésekben, amelyek a Szov-jetunió történelmi útjának és szerepének útjelzõi között egyfelõla forradalmiságot, a nemzetközi osztályharcot, a proletárértékekkidolgozását és érvényre juttatását, az önigazgatói elveket és azállam lebontását, a Szovjetunió népeinek emancipációját, más-felõl viszont az össznépi-nemzeti elvet, az erõs, központosítottállam doktrínáját, az evolutív felhalmozást és az orosz nép ki-tüntetettségét hangsúlyozták, Sztálin � kisebb kitérõktõl elte-kintve � voltaképpen mindig is a második tendencia mellett állt.Nézetei már az 1917-es forradalmat körülölelõ években is azúgynevezett nacionálbolsevizmus gondolkodásmódját tükröz-

282 HAVAS FERENC

26 Második és harmadik megnyilvánulását minden bizonnyal ké-sõbb határozta el, hiszen azok tartalmilag is az elsõ cikkére adott reagá-lásokhoz kötõdtek. De talán még az is a tudósi megnyilvánulás szán-dékához köthetõ, hogy Sztálinnak ezúttal nem volt ínyére, hogy a vita ajúlius 4-i mea culpákkal és hozsannákkal érjen véget.
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ték,27 és 1924-re a �szocializmus egy országban� tételében öltöt-tek testet. A baloldali politikai tendenciákkal szembeni �nagy át-törés� után a harmincas évek derekára az ideológiában is véglegfelülkerekedett a nacionalisztikus izoláció eszmeisége. A forra-dalmian új proletárkultúra és -szellemiség létrehozását célulkitûzõ szervezõdéseket (mint például a Proletkult, a RAPP) fel-számolták. A bolsevikok által egykor hirdetett baloldali értékek atankönyvek deklaratív doktrínájába szorultak vissza, részbenmég onnan is kikoptak. Az érvényre jutott ideológia közvetlenültükrözõdött a társadalomtudományok, jellemzõen a historiográ-fia nemzeties, hagyományélesztõ irányváltásában is. Ezeket atendenciákat azután mind a hivatalos ideológiában, mind jelesülSztálin világszemléletében végletesen felerõsítette a világháborúés a hidegháború rákövetkezõ korszaka: a bürokratikus menta-litásban soha nem látott nyíltsággal jutott érvényre a naciona-lista messianizmus és a nagyhatalmi becsvágy. Mindennek per-sze � a továbbra is szorgalmazott doktrinális deklarációk ellenére� már végleg semmi köze sem volt az egykori baloldali forradal-mi eszmékhez.Ami az ultranacionalisztikus tendenciákat illeti, azonosítá-sukat némileg megnehezíti az az ideológiai gyakorlat, amely �talán nem is mindig szándékosan, hanem a kérdés elvitisztázatlansága folytán � a történelmi szubjektum fogalmátlebegtette a �mi, szovjetek� és a �mi, oroszok� önképe között.Nem lehetett azonban kétséges, melyik momentum a hangsú-lyosabb. Amikor Sztálin, akit bízvást nevezhetünk neofitaorosznak, 1945. május 24-én a Kremlben elmondott híres po-hárköszöntõjében nem a szovjet, hanem az orosz népet éltette,mégpedig kertelés nélkül a legkiválóbbnak nevezve azt aSzovjetunió népei között, egyértelmûen kijelölte az irányvo-
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27 Vö. Csurakov, D.: A nacionálbolsevizmus keletkezési idejérõl. In: Ha-vas Ferenc (szerk.): Dokumentumok történeti ruszisztikánk tárgyköré-bõl. (Poszt-szovjet Füzetek XV.) Budapest, 2000. 120�125. Eredetileg In:Altyernatyivi, 1998/2. 84�88.
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nalat.28 Ettõl � legalább ettõl � kezdve a Szovjetunió voltakép-pen csak egy kiterjesztett Oroszországnak számított (ahogyan akeleti blokk végül is egy kiterjesztett Szovjetuniónak).A gyõzelmes háborút közvetlenül követõ években egy ideiga szovjet patriotizmus még erõsebb tendencia volt, mint a ruszo-fília. Mindazonáltal az ingadozás nem sokáig tartott. 1948-ra afelsõoktatás és a közoktatás erõltetett ruszifikációja odáig jutott,hogy a tudományban és a kultúrában az abszurditásig fokoztáka hazai teljesítmények elsõbbségének hirdetését. Mindez egy-szerre torzította az idegen és a saját alkotások megítélését.Az ultranacionalista ideológia természetesen nem egyebetszolgált, mint a hatalmi struktúra s benne maga Sztálin pozíciói-nak megerõsítését. Személyének évtizedekre visszatekintõ kul-tusza, melyet a gyõzelmes háború a vallásos rajongásig fokozott,1949-ben, a vezér hetvenedik születésnapjának grandiózus ün-neplésében kulminált. Hatalmának senki és semmi nem szabha-tott korlátot. Ennek ellenére egyre inkább visszavonult a szemé-lyes közszerepléstõl, és igyekezett, akár saját apparátusánakmegkerülésével is, a háttérbõl � kuncevói dácsájából � személye-sen irányítani a folyamatokat.Sztálinnak ez az egyre inkább önelvû, gyanakvó-rafináltmanõverezési habitusa nyilvánult meg abban az epizódban is,amely mostani elemzésünk tárgya. Ha lingvisztikai megnyilat-kozásának elõkészítését ideológiai szakapparátusára (az Agit-propra) hagyja, akkor jó esélye lett volna az ellenkezõ oldalrólérkezni a vitába. Nemcsak azért, mert maga az Agitprop soha
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28 �Azért iszom mindenekelõtt az orosz nép egészségére, mert ez alegkiválóbb nemzet a Szovjetunióhoz tartozó összes nemzet között.Azért iszom az orosz nép egészségére, mert ebben a háborúban rászol-gált a Szovjetunió vezetõ erejekénti általános elismertségre országunkminden népe között. Az orosz nép egészségére iszom, nemcsak azért,mert vezetõ nép, hanem mert éles ész, állhatatos karakter és tûrõké-pesség 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 l�UnionSoviétique. 1900�1991. Orosz fordítása: Uõ: Isztorija Szovjetszkovo goszu-darsztva. 1900�1991. Moszkva, 1994. 340.
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nem antimarrista oldalról tájékozódott, hanem mert ebben azesetben Marr heves anti-indoeurópaizmusa oly mértékben meg-felelni látszott volna a sztálini és általában a hidegháborús szelle-miség egyik legmegingathatatlanabb ideológiai axiómájának, aszovjet tudomány felsõbbrendûségébe vetett hitnek, hogy aMarr-ral szembeni érvek egy része talán fel sem merül. Sztálinazonban � anélkül, hogy tudatában lett volna � mintegy �meg-szervezte� magának, hogy olyanoktól tájékozódjék, akik a marrinézeteknek ezt a vonatkozását � enyhén szólva � nem kívántáktúlhangsúlyozni. És így az ideológiai hálón a Nyugat-ellenességhelyett mindenekelõtt az osztályjelleg motívuma akadt fenn.29
Valami olyasmi, ami � gondolnánk-e � akkor már jó ideje a gya-nús kategóriák közé tartozott Sztálin számára.Nem mintha az ezzel kapcsolatos nézetek kívül állnának azultranacionalizmus eszmerendszerén. Világos, hogy a ruszofília,az össznemzeti elv mint államrezon fogalmilag ellentmond az�egy nemzetben több nemzet� lenini és az osztályharc marxi fo-galmának. A hivatalos doktrínában persze tovább élt az osztályés az osztályharc terminológiája, ám a szovjet társadalmon belülosztályellentétekrõl, különösen antagonisztikusakról, elvbenmár szó sem lehetett.30 Az a szemlélet, mely a társadalom alap-vetõ érdekellentétek általi strukturáltságát eredetileg vertikális-nak látta, a harmincas évek második felétõl és különösen a há-ború utáni idõszakban mintegy horizontálissá lényegült át.Globális összefüggésben az osztályharcot ugyanis egyre inkábbúgy fogták fel, mintha abban a Szovjetunió töltené be a proletár,
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29 Nem is a nyelv felépítményjellege, amellyel majd a megjelentSztálin-cikk kezdõdik. Ideológiai szempontból ennek a tétje nem érte elaz osztályjelleg fontosságát, inkább csak logikai következménye volt azosztályjelleg tagadásának, jobbára fontoskodó eszmefuttatás.
30 Az ideológia irracionális voluntarizmusát azonban mi sem jelzijobban, mint hogy a gyakorlatban annál inkább: osztályok nem voltak,mindazonáltal a sztálini doktrína értelmében egyre fokozódott az osz-tályharc. A felfoghatatlan ellentmondást részint a csökevényekkel, a ma-roknyi reakciós dühödt ellenállásának mítoszával, részint közvetlenül aNyugat diverzív befolyásának bizonygatásával igyekeztek feloldani.
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a nyugati tömb pedig a (természetesen bukásra ítélt) kizsákmá-nyoló szerepét.31 Ez a felfogás azonban kikezdte az érintett ideo-logémák eredeti tartalmát. Az osztályjelleg kategóriája a forra-dalmisággal, internacionalizmussal stb. együtt azok közé a ve-zérszavak közé tartozott, melyet Sztálin � bár ezt, lévén �a népekatyja� is, soha nem deklarálta volna � már egy jó ideje nagyon isszeretett volna a háttérbe szorítani.Osztályjelleg és forradalmi ugrások. Amikor Sztálin olyanmotívumokra bukkant Marr elméletében (pontosabban, ennekszámára hozzáférhetõvé vált interpretációjában), amelyek rímel-ni látszottak ezekre a számára immár irritáló kategóriákra, lé-nyegében el is dõlt, hogy melyik oldalon foglaljon állást. Nyil-vánvalóan nem egyedül Marron akarta a nyelvét köszörülni,amikor ezeket a momentumokat kiszemelte magának. Nem iskülönösebben látszott érdekelni õt, hogy Marr pontosan mitmondott minderrõl, a lényeg az volt, amit ezzel kapcsolatban õakart mondani.Sztálint szemmel láthatólag a priori ideológiai motivációkvezették Marr nyelvkeletkezési és nyelvfejlõdési koncepciójá-
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31 A fordulat a �vertikális� osztályszemlélettõl a �horizontális� felé atudománypolitikában is nyomon követhetõ. A 20-as években, a 30-asévek elejéig a maga egészében ellenfélnek-ellenségnek kikiáltott �bur-zsoá� tudomány pozitív ellenpárja még a �proletár� tudomány volt.Konkrét személyek tevékenységének megítélésekor az adott tudós osz-tály-hovatartozása, illetve pártkötõdése volt a fõ kritérium. A �pártos-ság� követelménye ugyanazt az osztályszemléletet tükrözte, mint azosztályharc fokozódásáról szóló sztálini tézis. A 30-as évek második felé-re viszont, �a szocializmus alapjainak lerakásával� és a sztálini nagyha-talmi politizálás kialakulásával párhuzamosan a �burzsoá � nem bur-zsoá� szembeállításban egyre hangsúlyosabbá válik a �hazafias� akcen-tus. Erõsödik a külföldi tudomány bírálata, megfogalmazódnak a külföl-di tudósokkal való kapcsolattartás adminisztratív korlátai. A hazai tudo-mányban ekkor már �a burzsoá tudomány apologétáit� igyekeznek le-leplezni. A háborút követõ idõszakban azután véglegessé válik a szovjettudomány (és kultúra) kizárólagos progresszivitásának szemlélete. Vö.Kremencov, N. L.: Ravnyenyije na VASzHNIL. In.: Jarosevszkij, M. G.(szerk.): Represszirovannaja nauka. Vipuszk II. Szentpétervár, 1994. 90.
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nak bírálatában is. Mihelyt megértette, hogy ez a felfogás olyanegyetemes elveket tulajdonít a nyelvek globális sorsának, ame-lyek háttérbe szorítják vagy egyenesen kizárják az egyes nyel-vek különösségének � hát még kitüntetettségének � eszméjét,világossá vált számára, hogy Marr nyelvszemlélete alkalmatlana nemzeti önfelértékelés alátámasztására. Márpedig a nyelv köz-ponti elem volt a nemzet meghatározásában a Sztálin általszankcionált definíció szerint is. Az orosz nyelv felmagasztalá-sából következett továbbá a szláv nyelveké általában. Minthogypedig a szláv nyelveket képtelenség volt más fogalmi keretbenegységes csoportnak tekinteni, mint nyelvcsaládként, ahogyan aMarr által hevesen támadott indoeurópaisztika ábrázolta, elke-rülhetetlenné vált a nyelvcsalád fogalmát, következésképpen atörténeti-összehasonlító nyelvészetet rehabilitálni.Mindezek mellett a nyelv ürügyén a gazdasági alapról és aneki feltétel nélkül engedelmeskedõ felépítményrõl szóló fejte-getések lehetõvé tették Sztálin számára, hogy a sorok mögöttezúttal apodiktikus társadalomfilozófiai érvek alapján hitelesítsea fennálló pártállami berendezkedés, a politikai hatalomkon-centráció és az eszmei kizárólagosság megkérdõjelezhetetlenszükségszerûségét.32
Ideológiai direktívák sulykolása a felmerült lingvisztikaiprobléma ürügyén � ez tehát a sztálini fellépés valóságos mozga-tóereje.33 Bármit gondoltak is a dologról az elmúlt fél évszázadnyelvtudomány-történészei, Sztálin motivációs rendszerében
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32 Werth (Uõ: Isztorija Szovjetszkovo goszudarsztva, 345.) egyenesenezt tartja Sztálin nyelvészeti megnyilvánulása legfontosabb motívu-mának.
33 Közismert Lukács György állásfoglalása Sztálin �elméleti� gya-korlatáról: �Sztálin ilyen vagy olyan módon, merõben taktikailag reagála tények valamilyen együttesére, az elméletre pedig csak az a feladathárul, hogy a mindenkori taktikai döntést utólag igazolja mint a marxi�lenini módszer szükségszerû eredményét.� (Lukács György: A demokra-tizálódás jelene és jövõje. Budapest, 1988. 133.) Ebben a konkrét ügybenazonban az ideológiai direktívák kivételesen közvetlenebb motiváció-ként látszanak szerepet játszani Sztálin fellépésében, mint a taktikaireagálás.
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minden szaknyelvészetileg értelmezhetõ momentum csak ezután következett.Végül persze nem tagadható ennek a harmadik rétegnek ajelenléte sem. Sztálin kétféleképpen is kompetensnek látta ma-gát: mint tudománypolitikust és (elsõ cikke bevezetõ szavainakálszerénykedése ellenére) mint a nyelv szakértõjét. Nem két-séges: a vezér valóban úgy érezte, olvasmányai és konzultációialapján megengedheti magának, hogy a nyelvész szerepében ismegnyilvánuljon. Nyilván élvezettel fejtegette gondolatait ezena periferikusságában is exkluzív tudományos területen (mi min-denhez érthet az, aki még a nyelvészethez is ért!), imponált ma-gának, amint kötetlen biztonsággal tárgyal olyan terminusokat,mint szókészlet, grammatika, dialektusok, zsargonok és ehhezhasonlók, és aligha volt kétsége afelõl, hogy van szakmai mon-danivalója a nyelvtudomány számára. Tudományos értelembenis el akarta igazítani a nyelv kutatóit, nemcsak ideológiailag éshatalmilag. Mindez azonban illúziónak bizonyult, hiszen Sztá-linnak ténylegesen csak kétféle üzenete akadt a nyelvtudományszámára: trivialitások és dilettáns melléfogások.Elemelkedve most már Sztálin személyétõl, foglaljuk össze,végül mi is jellemezte általánosságban az ötvenes évek e híres-hírhedt �tudományos vitáit�.Elõször is, bár tudományos vitákról beszélünk, nyilvánvalóe diszkussziók túlnyomóan adminisztratív és ideologikus jelle-ge. Már önmagában az a tény is erre utal, hogy a viták kivételnélkül minden esetben �termékenynek� bizonyultak: egyértel-mû gyõztesek és vesztesek kerültek ki belõlük. Valóban tudo-mányos viták esetén, ahol szakmai kérdések körül kialakulteltérõ nézetek ütköznek meg, természetesen korántsem mindigvan így: elõfordul, hogy a vita megfeneklik a teljesen feloldha-tatlannak bizonyuló ellentéteken, más esetekben sor kerül akonkurens nézetek tisztázására, de vitájuk eldöntésére nem,ismét máskor pedig a felek valamilyen tekintetben kompro-misszumokra jutnak. A sztálini korszak tudományos vitáinakideológiai jellege azonban ennél konkrétabban is nyilvánvaló: avereséget szenvedett iskolát vagy egyéniséget minden esetbenmindenekelõtt filozófiai-ideológiai eltévelyedése miatt ítélték el,
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aminek a szakmai melléfogások állítólag csak logikus következ-ményei voltak. Mind az elítélt, mind a preferált tudományos né-zetrendszert (rendszerint képviselõje nevébõl képzett szóval)�izmusnak� kiáltották ki; az elõbbi terminusok, illetve az utóbbi-ak az anti- elõtaggal formális megbélyegzésekké váltak. A pozi-tív �izmusok� ugyanezen logika alapján parttalan használatúfelértékelõ jelzõként kezdtek funkcionálni. Az elítélt tudósokbólgyakran teljesen mûvi módon csoportosulásokat kreáltak, aztsugallva, hogy tevékenységük mintegy összehangolt támadásvolt a szovjet tudományosság ellen. A viták látszólag demokra-tikusan folytak, de végkimenetük minden esetben predetermi-nált volt (persze nem feltétlenül a résztvevõk számára, bár egysor esetben még ez is feltételezhetõ).34 Az ideológiai határkövekrögzítésén túl a legtöbb esetben kijelölték a szóban forgó tudo-mányszak meghatározó személyiségét is, a Nagy Megalapozót(Pavlov, Micsurin stb.) � hacsak a tekintély nem volt az adottdiszciplínában már eleve adva (mint a marxizmus klasszikusaiesetében, adott esetben persze Sztálint is ideértve). Sztálin sze-mélyes konstitutív (kezdeményezõ és kontrolláló) szerepeugyancsak feltûnõ, a mindent eldöntõ fõ elõadások saját kezûszerkesztése, mint említettük, egy sor esetben is kimutatható. Azadminisztratív jelleg a viták résztvevõinek gondos megváloga-
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34 Kozsevnyikov [Kojevnikov, A. B.: Toward a Post-Cold War Histo-riography (A Reply to David Joravsky). In: Russian Review, vol 57. No. 3.155�159. 52 kk.] rámutat, hogy a helyi szinteken létrejött viták számajóval nagyobb volt � általában is úgy véli, ezeknek egyik legjellegzete-sebb vonása, hogy szinte mindig maguk a tudósok kezdeményezték,hogy a hatalom segítségével kerekedjenek felül konkurenseiken �, éscsak a körülmények kiszámíthatatlan alakulásán múlott, melyekbe avat-kozott be a hatalom, s melyek maradtak ennek híján eldöntetlenül. Eb-ben az értelemben Kozsevnyikov a tudományos viták és a hatalom vi-szonyát kaotikusnak látja, s úgy véli, ami a mikroszinten determináltnaklátszik, az makroszinten elõre nem látható eredményeket produkálhat.Nem nagyon értek egyet ezzel az interpretációval, és hamarosan ki isfejtem a magamét, de szeretném jelezni: a �predeterminált� jelzõt ittazokra a diszkussziókra vonatkoztatom, amelyekbe a hatalom ténylege-sen beleavatkozott.
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tásán, a lebonyolítás elõre meghatározott forgatókönyvén, a kri-tika és önkritika sémáinak szinte rituális alkalmazásán,35 azeredmények haladéktalan és példázatszerû publikációján, part-talan propagálásán stb. jól kivehetõ. A diszkussziók döntõ több-sége az adott terület struktúráinak átszervezésével végzõdött, avesztes tudóscsoport tagjaira nézve pedig � különbözõ fokú �hátrányos egzisztenciális következményekkel.Ha ezeket a kritériumokat jelesül a marrizmus-vitára vonat-koztatjuk, a strukturális hasonlóságok messze jelentõsebbeknektûnnek majd, mint a különbségek. A vitának a Sztálin-cikk elõttnagyobbrészt, azt követõen pedig szinte kizárólagosan ideolo-gikus jellegérõl a korabeli olvasónak is volt alkalma meggyõzõd-ni. Marrnak és híveinek elítéltetése, mihelyt arra Sztálin jeltadott, túlnyomórészt a nyelv felépítmény- és osztályjellege kö-
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35 Imént idézett mûvében Kozsevnyikov meggyõzõen mutatja be,hogy ezek a sémák (tanácskozások, diszkussziók, bírálat és önbírálat,szabad viták, ám kötelezõ határozatok stb. stb.) nagymértékben a párt-élet, az intézményesített pártdemokrácia viselkedési normáiból (witt-gensteini értelemben vett �nyelvjátékaiból�) származnak � ahol is ezeketeredetileg (vagy legalábbis névleg) az alulról jövõ kritika érvényesülésiszíntereinek szánták �, és bizonyos rituális jelleget mutatnak fel (hagyo-mányozott viselkedésformák, csoporttudat-erõsítõ tevékenységek, szak-rális értelmû aktusok stb.). Az persze közelebbi vizsgálatot érdemelne,hogy egyfelõl mennyire épültek rá ezek a tudományos összmunka álta-lában vett mûködési formáira, másfelõl, hogy az adott viselkedési min-ták átvétele � függetlenül az érintettek szubjektív meggyõzõdésétõl �mennyiben tekinthetõ a résztvevõk által szabadon vállalt egzisztenciálisformának, s mennyiben adódik az adott társadalmi körülmények kény-szereibõl. Elég kézenfekvõ analógia látszik a tudománynak ebben az ér-telemben vett pártszerûsödése és a militáris struktúráknak a pedagó-giában való, aligha önkéntes és spontán érvényesülése között (lásdMakarenko gyakorlatát). Ha emellett még olyan jelenségekre is tekintet-tel vagyunk, mint a tervezõi-kutatói munkatelepek (saraga, saraska)szinte büntetés-végrehajtási logikájú megszervezése jogilag elvben sza-bad értelmiségiek alkotótevékenységének koncentrációja céljából, akkorúgy tûnik, az a felfogás, amely a szóban forgó viselkedési formákat lé-nyegében önként vállalt és begyakorolt rituálék gyanánt értelmezi, eny-hén szólva elmélyítésre szorul.
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rüli állásfoglalásuk, azaz egy jobbára paradiszciplináris, ideolo-gikus tematika körül forgott, minden egyéb felmerült eltéve-lyedésüket, még a szigorúan nyelvészetieket is, mintegy e fõbû-nök logikus következményeként ábrázolták.36 A �marrizmus�terminus ugyan nem ekkor alakult ki, de pozitív vagy semlegestartalmú megnevezésbõl ekkor vált véglegesen odiózussá. APravda-beli vita végkimenetelének predeterminált volta elég-ségesen bizonyítható. Sztálint ez ügyben ismét ott látjuk a vezér-dokumentum személyes szerkesztõjeként (azazhogy ezúttal:szerzõjeként). Az adminisztratív jelleg, a résztvevõk gondosmegválogatása, a bírálat és önbírálat rituális lerovása elõírássze-rûen jelen van a nyelvtudományi vitában is. Ami a propagandátés a személyi-szervezeti következményeket illeti, természetesenhiánytalanul érvényesültek. Mindezen kritériumok alapján amarrizmus-vita szerkezete, sajátos módon, a genetikaiéhoz áll alegközelebb, azzal a formális különbséggel, hogy miután az idõ-ben korábbi diszkusszió nem a széles nyilvánosság elõtt folyt,befejezõdése után lehetett csak általános propaganda tárgyávátenni, míg a nyelvészeti vita már eleve a Pravdában zajlott; illet-ve hogy a Micsurin alakjában megtestesülõ Nagy Megalapozómitologémája nem talált megfelelõre a marrizmus-vitában.Végeredményben azonban ez a második eltérés is csak látszat,hiszen a megalapozó ezekben a tudományképekben nem tör-ténelmi személyiségként funkcionál, hanem mint a monopoli-zált értelmezés szakralizált letéteményese, a rituálisan meghi-vatkozandó, az elkötelezettség megszemélyesített tárgya. Vilá-gos, hogy ezt a szerepet a marrizmus-vitában maga Sztálin töl-tötte be. Nem véletlenül kezdtek a vitát követõen szinte azonnal�a nyelvtudomány sztálini korszakáról�, sõt nemes egyszerûség-gel �sztálini nyelvtudományról� beszélni.Ami a legfeltûnõbb különbség a genetikai és a nyelvészetivita között, az nyilvánvalóan a kimenetükben ragadható meg,hiszen a tudományos közvélemény általánosan elfogadottértékelése szerint a Liszenkó-vita a helytelen, a marrizmus-vita
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36 Senkit sem zavart, hogy ugyanezeket a nézeteket korábban amarri tanok ellenfelei is osztották.
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pedig a helyes álláspont gyõzelmét hozta. Azonban hogy a vi-ták szentesített eredményének általában kevés közük volt a tu-dományos igazság kiderüléséhez, azt az is jól mutatja, hogy amarrizmus-vita kivételével egy sem akadt, amelyet tíz-húsz évmúltán ne ítéltek volna (legalább részben) tévesnek és károskimenetelûnek. Ha annak a mechanizmusnak, amely e vitákatkezdeményezte, gerjesztette és irányította, az volt az értelme,hogy ezáltal felélénkítse a tudományos kutatást,37 akkor ez volta tudományirányítás valaha elõfordult legnagyobb kudarca. Éskétségtelen, hogy ebbõl a szempontból az események lefolyásavalóban az abszolút véletlenszerûség képét mutatja. Ezernyiesetlegességen (az idõzítésen, a kezdeményezõk és az érintettekhierarchikus és politikai státuszán, a pártirányítók személyesszimpátiáján és érdekein, a központi politika esedékes elvárá-sain stb. stb.) múlt, hogy adott esetben mely nézetkülönbségek,személyes vagy csoportérdek-ütközések mentén vagy éppenmely � akár minden polemikus szándék nélkül létrehozott � tu-dományos teljesítmény körül bontakozott ki egy ilyen hatalmi-lag kontrollált vita, s hogy ennek során kit ítéltek el, s ki arathat-ta le a gyõztesnek járó babérokat. Még az sem mondható, hogyvilágnézeti, ideológiai preferenciák döntöttek, hiszen ilyenérveket a szemben álló felek mindegyike fel tudott vonultatni(volt, hogy e tekintetben a leendõ vesztesek indultak nagyobbmunícióval a csatába � például éppen a marrizmus-vitában).Nézzük bár a tudományosság, az ideológiai axiómák, valamifélegazdasági érdek vagy akár az elemi logika felõl � ezek a közpon-tilag manipulált viták tagadhatatlanul abszurd, kaotikus képetmutatnak.A hatalmi mechanizmusok mûködésének eme káosszerûvíziója mindazonáltal éppúgy pusztán objektív látszat, mint
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37 Valami ilyesmit fejteget Kozsevnyikov, lásd: Kozsevnyikov, A. B.:Igri sztalinszkoj gyemokratyii i igyeologicseszkije gyiszkusszii v szovjetszkojnauke: 1947�1952 gg. In: Voproszi Isztorii Jesztyesztvoznanyija i Tyeh-nyiki (VIET), 1997/4. 26�58. (A cikk angol variánsa: Kojevnikov, A. B.:Rituals of Stalinist Culture at Work: Science and the Games of IntrapartyDemocracy circa 1948. In: The Russian Review, vol. 57. No. 1. 25�52.)
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módszertani ellentéte, a Gonosz teóriája, miszerint mindenegyes történés mögött az ádáz és kiszámíthatatlan Sztálin sze-mélyes manipulációja keresendõ. Való igaz, hogy éppen a tár-gyalt esetekben Sztálin szerepvállalása feltûnõen jelen van,gyakran konkrét kezdeményezõként mutatható ki, durván bele-avatkozik az események folyásába, rendelkezik és dönt. Ámmindezekben az esetekben valójában nem feltalálja, hanempusztán mûködteti a politikai kontroll önmozgó gépezetét. Eb-ben a mechanizmusban egyébként szinte nincs is tudományspe-cifikus momentum, pusztán konkrét megjelenési formája a sztá-lini típusú berendezkedés államrezonjának. Annál is inkább,mert magának a tudománynak a struktúrája és logikája is az: aszovjet tudomány szerkezete � a felsõoktatás és a kutatás szétvá-lasztása, hatalmas, gyakran monopolisztikus kutatóintézetek ki-alakítása, az akadémia mint államigazgatási szerv (kváziminisz-térium) mûködtetése, a katonai-bürokratikus struktúrák lemá-solása az intézményi hierarchiában, az elismerések, címek, ran-gok rendszerében stb. � ugyanazt a piramisszerû deduktivitástmutatja, mint az államszerkezet egésze, azaz már eleve a cent-rális irányíthatóság logikájának megfelelõen épül fel és funk-cionál. Ilyen körülmények között a despotikus hatalomnak atiszta tudomány fennkölt szféráiba való durva betörésérõl be-szélni színtiszta moralizálás: a tudomány és hatalom összefonó-dása mindkét fél számára érvényes, használatos, sõt kívánatosalapmeghatározottság volt.38 Sztálin személye persze nem vá-lasztható el az államiság eme hipertrófiájától, az a személyes

293A �tudós� Sztálin: a marrizmus-vita

38 Ha igaz is � és sok esetben valóban nehéz lenne tagadni �, hogya tudományos viták eredeti forrása bizonyos tudósok, iskolák, tanszé-kek, kutatóintézetek stb. arra irányuló igyekezete, hogy a hatalom be-avatkozása révén szabaduljanak meg vetélytársaiktól, ez nem tekint-hetõ úgy, mintha a tiszta tudomány berkeibe beszivárgott amorális ele-mek bûnös intrikáiról lenne szó, hiszen ezeket a mechanizmusokat nemõk teremtették, és nem lehet úgy beállítani a dolgot, mintha konkuren-seik nem ugyanezen hatalmi struktúra keretében és kihasználásával tar-tották volna pozícióikat. Az igazi amoralitás � ha ezen a szinten ez a kité-tel egyáltalán értelmesen alkalmazható � magába a mechanizmusba voltbeépítve.
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szerep sem tagadható, amelyet annak történelmi létrejöttébenjátszott, de azért Sztálin legfeljebb elsõ volt e mechanizmus moz-gatói között, nem õ volt az Elsõ Mozgató. Nem Sztálin terem-tette a bürokratikus centralizmus rendszerét, hanem e rendszerterméke Sztálin.Valójában mind a konkrét történések kaotikus képe, mind asztálini szerepvállalás rapszodikus és önkényes voltáról alkotottbenyomás azonnal háttérbe szorul, és megjelenik helyettük azesemények valóságos logikája, ha e folyamatokat a hatalom-gyakorlás szempontjából értékeljük. Végül is mi történt mindenesetben? A hatalom az adott diszciplínában és tudományos al-struktúrában készen talált, esetenként kimódolt konfliktusok tu-datos és mesterséges kiélezésével elérte, hogy az érintett tudo-mányos közösség megosztassék � monopolisztikus helyzetbejuttatott gyõztesekre és (kutatóként vagy akár a legközvetlenebbértelemben is) egzisztenciálisan kiszorított vesztesekre. Ennek amechanizmusnak elsõrendû célja nyilvánvalóan az adott értel-miségi csoport megregulázása, a hatalmi akaratnak való aláren-delése volt. Nemcsak a vesztesek, a gyõztesek is a fenyegetettséghelyzetébe kerültek, hiszen gyõzelmük lényegében a hatalomajándéka volt, amelyért ellenszolgáltatással (mindenekelõttfenntartás nélküli lojalitással) tartoztak, s fel kellett ismerniük:õk éppúgy válhattak volna � sõt válhatnak még � vesztesekké.Másrészt a doktrinális és institucionális monopolizáltság megte-remtése jóval kezelhetõbbé tette az adott tudományágat a hatal-mi irányítás mechanizmusa számára, mint az iskolák, tanok ésintézmények korábban fennállt viszonylagos pluralizmusa.Megfegyelmezés és hatalomkoncentráció � ez tehát a sztáli-ni korszak hatalmilag ellenõrzött tudományos vitáinak valódimögöttes logikája. Se nem káosz, se nem szeszély, hanem azadott államrezonból következõ és a hatalom számára beláthatótávon belül hatékonynak is bizonyuló manipulációs stratégia. Azötvenes évek �tudományos� vitáinak menetére tagadhatatlanulrányomta bélyegét Sztálin személyisége, de csak azt erõsíthettefel, ami nélküle is, általa is funkcionált.
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KRAUSZ TAMÁS � VARGA ÉVA MÁRIA
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 doniáttörése nyomán a katonai összeomlás szélére jutott. Ezzelegyütt a náci Németország oldalán harcoló Horthy-rendszer, il-letve annak hatalmi elitje az I. világháború nyomán elveszítettterületek visszaszerzésének minden lehetõségét eljátszotta.Mint tudjuk, az illúziók kergetése sokba került a magyar nép-nek. Összességében a II. világháború idején mintegy egymilliómagyar állampolgár életével fizetett e kalandorpolitikáért.Mégis felmerül a kérdés: ismerjük-e mindennek ellenére a hábo-rú történetét? Vagy pontosabban: ismerni akarjuk-e a háborúigaz történetét, vagy még mindig csak �adagolni� akarjuk azigazságot? Hiába jelent meg a hét évtized alatt sokféle feldolgo-zás, könyv és tanulmány, memoár és tudományos kutatás, aháború �magyar fejezete� � amely a szovjet területek majd há-roméves megszállását jelentette � úgyszólván mindmáig isme-retlen még a legszûkebb szakmai közegben is.Közismert tény, hogy Magyarország � Hitler kérése nélkül �az ún. bécsi döntéseknek köszönhetõ területi revízió lelki-poli-tikai hatása alatt 1941. június 27-én támadta meg a Szovjetuniót,és közel három évig háborúzott a területén. Az elsõ megszállócsapatok az eredetileg frontbevetésre alkalmazott Kárpát-cso-port seregtesteibõl alakultak, amelyeket a német hadvezetés1941 õszéig visszatartott. A politikai vezetés a Kárpát-csoport le-váltását pótlandó, 5 dandárt ajánlott fel megszálló tevékenysé-
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gek ellátására, azt remélve, hogy ezzel elejét veheti a késõbbinémet követeléseknek. A 121. és 124. dandárt Proszkurovba ésVinnyicába, a 102., 105. és 108. dandárt Bergyicsevbe irányítot-ták. A támadó erõk fõ feladata a visszavonuló Vörös Hadseregüldözése volt egészen a Dnyeszterig, a német és román csapatokfedezésével. Ezen támadó alakulatok parancsnokává vitézSzombathelyi Ferenc altábornagyot (késõbb vezérkari fõnök)nevezték ki. A Kárpát-csoport, amely június 28-án lépte át a ha-tárt, néhány napig a Gyorshadtestet is kötelékeibe foglalta, de ezutóbbi a Kárpát-csoportból kilépve, a német Déli Hadseregcso-port alárendeltségébe került. 1941. október 6-án Vinnyicábanalakult meg a Magyar Megszálló Csoport Parancsnokság, amely-hez 1942 februárjára már 5 hadosztály és több kisebb egység tar-tozott, körülbelül 40 ezer fõs élelmezési létszámmal. A hadosztá-lyok létszáma kezdetben alig haladta meg egy megerõsített ez-redét. 1942. február 5-tõl egészen 1943 májusáig a megnöveke-dett arcvonal mögötti területen széthúzott magyar megszállóseregtesteket két magyar parancsnokság felügyelte: 1942. febru-ár 5-tõl Nyugati és Keleti Megszálló Csoport Parancsnokságraosztották a magyar csapatokat, miután a fõparancsnokságot márjanuár 17-én Kijevbe helyezték.1 A nyugati csoport (121., 124.gyalogdandár) viszonylag békés körülmények között tevékeny-kedett a Dnyeper folyótól nyugatra. Ezzel szemben a keleti cso-port (102., 105., 108. gyalogdandár)2 Csernyigov�Brjanszk�Kurszk térségében már kezdettõl fogva harcba került nagyobbpartizánalakulatokkal. Ez utóbbi erõk késõbbi parancsnokai ésvezetõ figurái a maguk korában ismert tábornokok és fõtisztek
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1 Lásd: Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháború-ban. Budapest, 2004.; Uõ: A magyar megszállás Ukrajnában és Lengyelor-szágban 1941�1944. In: Rácz Árpád (szerk.): Nagy Képes MillenniumiHadtörténet. Budapest, 1998. 403�408.; Uõ: A Kárpát-csoport és a megszál-ló erõk harcai. In: Romsics Ignác (fõszerk.): Magyarország a második vi-lágháborúban. Budapest, 2011. 55�64.; Szabó Péter � Számvéber Norbert:A keleti hadszíntér és Magyarország 1943�1945. Budapest, 2009. 
2 A kormányzó 1942. február 12-én a megszálló gyalogdandároknaka �könnyû hadosztály� nevet adományozta, ezzel látszólag növelték amagyar részvétel értékét.
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voltak, mint például Bogányi Károly, Bakay Szilárd, László De-zsõ, Álgya-Pap Zoltán tábornok, Zachár Sándor ezredes, SomlayZoltán tábornok és mások.A témakör kutatása szempontjából rendkívüli jelentõségûekaz Álgya-Pap és társai, valamint a Somlay és társai ellen 1947-benlefolytatott perek anyagai, amelyek az Oroszországi SzövetségiBiztonsági Szolgálat (FSZB) Központi Archívumában (CentralnijArhiv FSZB Rosszii) találhatók. Az FSZB Központi Archívumá-ban az ún. büntetõügyek fondjában mintegy 30 ezer vizsgálatidossziét õriznek a hitleri Németország és szövetségeseinek had-seregeiben, illetve a különleges osztagokban, rendfenntartó ésmegszálló alakulatokban szolgált személyekre vonatkozóan.Ezeket az embereket a háború idején, illetve az azt követõ idõ-szakban ítélték el béke és emberiesség/emberiség elleni bûncse-lekmények, a hadifoglyok és a polgári lakosság ellen elkövetetterõszakos cselekmények, kémkedés, törvénytelen fegyvertartásés egyéb bûncselekmények miatt.3 E forrásanyag közzétételecsupán az elmúlt években kezdõdött meg.4Az illetékes szovjet állami szervek aktív, kiterjedt feltárómunkát végeztek a háborús bûnösök és az õket segítõ személyekfelkutatása, leleplezése céljából. Álgya-Pap Zoltánt és társait aszovjet hadifogolytáborokból emelték ki,5 Bakay Szilárdot,
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3 Hrisztoforov, V. Sz.: Sztalingrad: Organi NKVD nakanunye i v dnyiszrazsenyija. Moszkva, 2008. 126.; Hrisztoforov, Vaszilij �Varga Éva Má-ria: Werth Henrik vezérkari fõnök vallomása szovjet fogságban. In: BarthaEszter � Krausz Tamás (szerk.): Háború és nemzeti önismeret. 70 éve tá-madta meg a náci Németország a Szovjetuniót. (Ruszisztikai KönyvekXXXII.) Budapest, 2011. 187�188.
4 Genyerali i oficeri vermahta rasszkazivajut� dokumenti iz szledsztven-nih gyel nyemeckih vojennoplennih 1944�1945. Moszkva, 2009.; Tajni gyiplo-matyii Tretyjevo rejha: Germanszkije gyiplomati, rukovogyityeli zarubezsnihvojennih misszij, vojennije i policejszkije attase v szovjetszkom plenu. Doku-menti iz szledsztvennih gyel 1945�1955. Moszkva, 2011.; Vermaht na szov-jetszko-germanszkom frontye: Szledsztvennije i szugyebnije matyeriali iz arhiv-nih ugolovnih gyel nyemeckih vojennoplennih 1942�1952. Moszkva, 2011. 
5 A perben megvádolt magyar és német hadifoglyokat 1947. szep-tember 26-a és november 4-e között helyezték elõzetes õrizetbe.
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illetve Somlay Zoltánt és társait pedig Magyarországon kutattákfel. Noha Bakay maga is elismerte,6 hogy a parancsnoksága alattálló egységek követtek el háborús bûncselekményeket, minden-nek ellenére 1992-ben a jelcini idõk politikai és jogi viszonyainakzûrzavarában Bakayt mégis rehabilitálták, ami nyilván nem atörténelem utolsó szava.A Szovjetunió Minisztertanácsa 1947 szeptemberében hatá-rozatot hozott újabb nyilvános bírósági eljárások lefolytatásárólaz ellenséges hadseregek volt katonáival szemben. E határozatvégrehajtása során 143 ember került bíróság elé (köztük 23 tá-bornok, 78 tiszt és 37 altiszt, illetve közkatona � 117 német, 13magyar, 7 román és 1 osztrák állampolgár), és 138 fõt ítéltek elháborús bûnökért.7A csernyigovi területi katonai törvényszék 1947 õszén tár-gyalta 16 külföldi (13 fõ magyar és 3 fõ német) személy ügyét,akik ellen a Legfelsõbb Szovjet Elnöksége 1943. április 19-én keltrendeletének 1. cikkelyében megállapított bûncselekmények el-követése ügyében emeltek vádakat. A nyilvános bírósági eljárást1947. november 17�25-e között az Ny. A. Scsorszról elnevezettfilmszínházban rendezték meg, a vádlottak kirendelt ügyvéde-ket kaptak, és a 9 napon át tartó bírósági ülést meg is örökítettékaz utókornak. A megszállt területeken elkövetett bûneikért avádlottakat, köztük 5 magyar tábornokot: Álgya-Pap Zoltán altá-bornagyot, Szabó László vezérõrnagyot, Baumann István ve-zérõrnagyot, Vukováry György vezérõrnagyot, Ehrlich Gézavezérõrnagyot, illetve Zachár Sándor ezredest, Ámon Ferencezredest, Sáfrány Béla ezredest, Micskey Miklós ezredest,Székely Tivadar ezredest, Siprák László õrnagyot, Berdefi Gyõzõõrnagyot, Boros József honvédet, továbbá Baier Bruno alezre-dest, von Tülf Stefan alezredest és Droste Heinrich körzeti ka-tonai parancsnokot 25 évi javító munkatáborban letöltendõ el-
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6 CA FSZB Rosszii. D. ¹ P-747., ll. 27�31., 49�53. 
7 Valamennyi hadifogoly ügyében az ítéletet a SZU Legfelsõbb Ta-nácsa Elnökségének 1943. április 19-i rendelete alapján hozták meg. 128fõt 25 évi, 9 fõt 20 évi, 1 fõt 15 évi javító-nevelõ munkatáborra ítéltek.GARF. f. 9401, op. 2, gy. 199, ll. 33�34. 
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zárásra ítélték.8 A per vádlottai közül Álgya-Pap Zoltán altábor-nagy az elsõ pillanattól kezdve elismerte bûnösségét, olyannyi-ra, hogy még a fellebbezés lehetõségét is elutasította.9 Az elítél-teket a Gulag vorkutai táborrendszerébe szállították.10
A háborús bûnösök felkutatása során az illetékes szovjetszervek a magyar hatóságokkal is szoros kapcsolatban álltak.11

Somlay Zoltán vezérõrnagyot, Raiter Sándor alezredest, VargaLászló alezredest, Temesi József zászlóst, Pruzsinszky István fõ-hadnagyot, Tóth István századost 1947. február 18. és július 23-aközött kutatták fel, és helyezték a szovjet Budapesti KatonaiHelyõrség Kémelhárítási Osztályának elõzetes letartóztatásá-ba.12 Nevezett személyek többsége ellen a háború után a magyarhatóságok is eljárást indítottak. 1946 augusztusában a magyarállamrendõrség területileg illetékes szervei õrizetbe vették Som-lay Zoltánt, Varga Lászlót, Temesi Józsefet és Tóth Istvánt mintháborús bûncselekményekkel gyanúsított személyeket. Ügyüketa Budapesti Népbíróság tárgyalta, amely 1946. december 21-énkihirdetett ítéletében a vádlottakat elegendõ bizonyíték hiá-nyában felmentette. A fõügyész a Népbíróságok Országos Taná-csához (NOT) fellebbezett, ahol azonban �az ügy elfeküdt�,majd a magyar bíróságon keletkezett ügyirat másolata hamaro-
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8 A Szovjetunióban 1947. május 26-án eltörölték a halálos ítéletet, aSZU Legfelsõbb Tanácsa Elnökségének rendelete kimondta, hogy béke-idõben 25 év Gulag-táborban letöltendõ javító-nevelõ munkát kell alkal-mazni. 1950. január 12-én ismét életbe léptették a hazaárulókra, kémek-re 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, hogyvalamennyi elítélt hadifoglyot � fizikai állapotától függetlenül � egysé-gesen a vorkutai javító munkatáborba kell szállíttatni. GARF. f. R-9401,op.1, gy. 837, ll. 147�149. Közli: Zagorulko, M. M. (pod. red.): Vojenno-plennije v SzSzSzR. 1939�1956. Dokumenti i matyeriali. T. 1. Moszkva,2000. 755. 
11 CA FSZB Rosszii. D. ¹ K-507905. t. 1�3. 
12 CA FSZB Rosszii. D. ¹ K-507905. t. 3. l. 895. Nevezett személyekelleni vádirat, amelyet Belkin altábornagy, a Középsõ HadseregcsoportMGB Kémelhárítási Parancsnokságának vezetõje 1947. szeptember 2-ánhagyott jóvá.
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san az illetékes szovjet szervek kezébe került.13 A vizsgálatot aKözponti Hadseregcsoport14 MGB (Állambiztonsági Miniszté-rium) Kémelhárítási Parancsnoksága folytatta le. A KözpontiHadseregcsoport katonai törvényszéke 1947. szeptember 9�10-énaz ausztriai Baden bei Wienben zártkörû tárgyalás keretében tár-gyalta a vádlottak ügyét, az ítélet ebben az esetben is 25 évi ja-vító munkatáborban letöltendõ elzárás volt.15
Külön problémaként merül fel, hogy a szükséges levéltáriforrások hiányában ma még nem tudjuk pontosan felvázolni,hogyan zajlott a magyar háborús bûnösök felderítése a szovjetszervek által. A szórványosan fellelhetõ adatok birtokában kör-vonalazódni látszik, hogy az illetékes szovjet szervek több szá-lon folytatták erre irányuló tevékenységüket. Valószínûsíthetõ,hogy Magyarország területére a 2. és a 3. Ukrán Front kémel-hárító szervei16 már bizonyos listákkal érkeztek, amelyek alapján
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13 CA FSZB Rosszii. D. ¹ K-507905. t. 3. l. 659. A Központi Hadse-regcsoport MGB Kémelhárítási Parancsnoksága Nyomozó Osztályánakparancsnoka, Agranomov õrnagy által készített határozat a 4486/1946.számú 157 oldalt tartalmazó ügyirat Somlay és társai vizsgálati dosszié-jához történõ hozzácsatolásáról.
14 A Központi Hadseregcsoportot a Legfelsõbb FõparancsnokságFõhadiszállásának 1945. 5. 29-i, 11096. sz. direktívájával állították fel,amely kimondta, hogy az 1. Ukrán Frontot 1945. 6. 10-én 24.00 órátólKözponti Hadseregcsoportnak kell átnevezni. Csapatai Csehszlovákia,Ausztria és Magyarország területén állomásoztak, a parancsnokságBaden bei Wienben székelt.
15 Somlay, Raiter, Varga szintén a Gulag vorkutai táborrendszerébekerült, a másik három személyrõl nem rendelkezünk adatokkal arravonatkozóan, melyik táborba kerültek, viszont 1955. november 18�20-aközött 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 akülföldi hadifoglyok körében folytatott munka, vezetõje Sz. Ny. Kartas-jov állambiztonsági alezredes volt. A rendeletet közli: Kokurin, A. I. �Petrov, Ny. V. (avtori-szoszt.): Lubjanka: Organi VCSK � OGPU � NKVD �MGB � MVD � KGB 1917�1991: Szpravocsnyik. Moszkva, 2003. 623�626. Aszervezet történetérõl lásd: Hrisztoforov, V. Sz.� Vinogradov, V. K.� Mat-vejev, O. K. i dr. (iszpr. i dop.): �Szmers�: isztoricseszkije ocserki i arhivnijedokumenti. Moszkva, 2005. 63�80.
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igyekeztek a háborús bûnös magyar katonai és politikai veze-tõket fellelni. A névjegyzékek összeállításához segítséget kaptaka már Magyarországon tartózkodó kommunista politikusokonkívül a magyar Ideiglenes Kormánytól is.17 1945. augusztus 13-ánAbakumov Sztálinnak írt jelentésében megjegyezte, hogy a ka-tonai kémelhárítók munkájának legfontosabb része a bíróságieljárás alá vonásra javasolt háborús bûnösök kiemelése volt.18
Ezzel párhuzamosan a szovjet hadifogolytáborokban is jelentõsoperatív tevékenység folyt azon személyek felderítésére és ki-emelésére, akik a megszállt területeken elkövetett bûntettekbenközremûködhettek. Mindkét folyamatban természetesen hasz-nosítani lehetett a Rendkívüli Állami Bizottság (CSGK) közpon-ti és helyi bizottságai által felvett jegyzõkönyvek alapján készí-tett névjegyzékeket. Ezenkívül a megszállt területeken elköve-tett kegyetlenkedésekrõl rendkívül fontos információkkal szol-gáltak a magyar hadsereg kötelékében munkaszolgálatoskéntalkalmazott személyek, akik már korábban szovjet fogságba es-tek, illetve számos esetben önként mentek át a szovjet alakula-tokhoz.Az Oroszországi Föderáció 1991. október 18-i �A politikaimegtorló intézkedések áldozatainak rehabilitációjáról� szóló1761-1. sz. törvénye elfogadása után az ügyészségi szervek gya-korlatilag szinte valamennyi levéltári büntetõügyet felülvizsgál-tak a külföldi állampolgárok esetében is. Az Oroszországi Föde-ráció Katonai Fõügyészségének 2002. október 3-i határozataÁlgya-Pap és 15 személy esetében, a 2003. július 30-i határozatapedig Somlay és további 5 személy esetében kimondta, hogy a
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17 Werth Henrik vezérkari fõnök 1945. március 17-i keltezésû letar-tóztatási parancsában áll: �[�] Miklós Béla miniszterelnök, az Ideiglenes ma-gyar kormány vezetõjének a háborús bûnösökrõl szóló [19]45. 2. 16-i közléseértelmében Werth Henrik szerepel a háborús bûnösök listáján, ezért februárbannevezett fel lett kutatva, õrizetbe lett véve, és sor került kihallgatására.� CAFSZB Rosszii. D. ¹ N-21156. t. 1. ll. 2�3. Közli: Hrisztoforov�Varga:Werth Henrik vezérkari fõnök vallomása, 193�194.
18 Abakumov jelentése szerint ekkor �a Szmers õrizetében 374 né-met, román, magyar és szlovák van, akik kapcsán folyik a nyomozás�.Tajni gyiplomatyii Tretyjevo rejha, 10.
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büntetõjogi felelõsségre vonásuk megalapozott és törvényes volt,és nem rehabilitálhatók.19
Az elítélt tábornokok, tisztek és katonák azon megszállóhadtestek alárendeltségében szolgáltak, amelyek kifejezettenrendfenntartó és büntetõ feladatokat láttak el. Nevezett parancs-nokok utóbb küldetésük lényegét illetõen számos pontban érvé-nyes értékeléseket nyújtottak. A Keleti Megszálló Csoport egésztevékenységét igen találóan jellemezte az 1947-es Álgya-Pap-peridõszakában a háborús bûncselekményekért elítélt Sáfrány Bélaezredes: �A Keleti Megszálló Csoport, melynek kötelékébe ezre-dem, a 251. ezred tartozott, Ukrajna és Fehéroroszország elfog-lalt területén õrfeladatokat, valamint rendõri-büntetõ feladato-kat látott el. Horthy kormányzó ruházott fel bennünket ezekkela szégyenteljes feladatokkal Hitler parancsára azért, hogy a né-met csapatokat felszabadítsuk a megszálló szolgálat alól, hogyteljes mértékben a szovjet hadsereg elleni harcban lehessen õketbevetni.�20 A büntetõ feladatokat ellátó 105. hadosztály vezérkarifõnöke, Zachár Sándor pedig ilyen értékelést adott: �Horthy ten-gernagy és Szombathelyi tábornok Hitlertõl a következõ utasítá-sokat kapta: Ukrajna németek által elfoglalt területén a legke-gyetlenebb megtorló módszerekkel kell a megszálló rezsimetfenntartani, a lakosság megfélemlítésére bármilyen megtorlómódszert fel lehet használni, a lakosságot kényszeríteni kell arra,hogy behódoljon a németeknek, tökéletes rendet kell felállítania német csapatok mögötti hátországban, és õrizni kell a németközlekedési útvonalakat. A magyar csapatoknak biztosítani kel-lett a német hadsereg számára szükséges élelmiszer kiszipolyo-zását a megszállt szovjet területekrõl, illetve a német ipar szá-mára szükséges nyersanyag és munkaerõ megszerzését. Továbbiukrajnai megszálló szolgálatunk alapját teljes egészében ezek azutasítások képezték, melyeket Horthy tengernagy és Szombat-helyi altábornagy Hitlertõl kaptak.�21
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19 CA FSZB Rosszii. D. ¹ N-19098. t. 21. A gyéló végére, lapszá-mozás nélkül lefûzve.; CA FSZB Rosszii. D. ¹ K-507905. t. 3. ll. 918�921. 
20 CA FSZB Rosszii. D. ¹ N-19098. t. 8. ll. 6�9. 
21 CA FSZB Rosszii. D. ¹ N-19098. t. 6. ll. 84�89.
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A magyar �rendfenntartás� nemcsak Ukrajnára, hanemOroszország fõképpen brjanszki, kurszki és voronyezsi terüle-teire, valamint Belorusszia jelentõs körzeteire terjedt ki, amiegyüttesen Magyarország területének többszöröse. 1941 õszétõla Szovjetunió területén több mint félmillió négyzetkilométerenmagyar csapatok láttak el megszálló feladatokat. Ezek az erõk azösszes német megszálló katonaság létszámának mintegy 20-25%-át jelentették. 1943 nyarán a magyar megszállók létszámameghaladta a 90 000 fõt.22
A magyar katonák keleten egészen az Uriv, Korotojak,Scsucsje doni hídfõállásokig jutottak, beleértve természetesen a2. magyar hadsereg fronton, reguláris egységekkel harcoló ala-kulatait is. Ilyenformán a mintegy három év alatt több száz tele-pülés, városok, falvak, tanyák váltak a magyar fegyveres erõktevékenységének színterévé. Természetesen további igen komolykutatást igényel, hogy pontosabban is felmérhessük a kirajzoló-dó genocídium minden elemét. A levéltári dokumentumok feltárják annak a folyamatnak amegdöbbentõ részleteit, rendszerét és �finomszerkezetét�,amelynek során magyar katonák a szovjet polgári lakosság, fõ-leg öregek, nõk, gyermekek és szovjet hadifoglyok � ma mégpontosan nem is felmérhetõ tömegeit � a német és más fegy-veres erõk tettestársaiként szinte felfoghatatlan kegyetlenséggelfizikailag megsemmisítették. Németek és ukránok, magyarok ésrománok, olaszok és finnek, lettek és litvánok és még sorolhat-nánk azokat a nemzetiségeket, amelyeknek kisebb vagy na-gyobb fegyveres erõi, csoportjai végrehajtották a világtörténe-lem eddigi legkiterjedtebb, legtöbb áldozatot magában foglalónépirtását. Tehát a Szovjetunió elfoglalt területein végrehajtottnépirtásban � amelynek végsõ soron mintegy 19 millió civil esettáldozatul, vagyis jóval több, mint az elesett szovjet katonák két-szerese (pedig hát az is rémisztõ adat: 8 millió ember) � többtízezer magyar katona is részt vett. Ugyanakkor azonban tudjuk,hogy a népek között sem kulturális, sem erkölcsi tekintetbensemmiféle hierarchiát nem állíthatunk fel. Ilyen hierarchiát csak
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22 Ungváry: A Kárpát-csoport és a megszálló erõk, 60.
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rasszista �elméletek� konstruálnak, amely elméleteket � nem vé-letlenül � a népirtások története kíséri. E történet magyar aspektusa természetesen csak viszonyla-gosan magyar, hiszen � mint a dokumentumok maguk is mu-tatják � a magyar �rendfenntartó� erõk, �büntetõ� hadosztályok,zászlóaljak, századok mindvégig a németekkel vagy német el-lenõrzés alatt közösen tevékenykedtek, ami a magyarok cselek-vésmódjában határozottan ki is fejezõdött. A források tanúságaszerint a szovjet túlélõk, a tanúságtevõk egy része nem is tudottmindig következetesen különbséget tenni a németek és a ma-gyarok között. Ám ez nem jelenti azt, hogy számos területen,településen a magyar �rendfenntartó erõk� gyilkosságai ne önál-ló akciók keretében történtek volna. A CSGK 1945. március 16-i� a Csernyigovi területen a fasiszta megszállók által okozott ká-rokat összegzõ � jegyzõkönyvébõl kiderül, csupán Ukrajnaegyetlen közigazgatási területén, a Csernyigovi területen hozzá-vetõleg 103 ezer békés polgári lakost és több mint 24 ezer hadi-foglyot öltek meg a német és magyar �büntetõosztagosok�,23
hogy az 1994-ben elhunyt híres belorusz szovjet író, Alesz Ada-movics dokumentumregényének terminológiáját használjuk.Nem véletlen, hogy a �magyarok cselekedeteit� a helyiorosz (és nem orosz) lakosság is megõrizte emlékezetében, ame-lyekre fiatalok és öregek még ma is mindig figyelmeztetik azarra járó magyar kutatókat vagy utazókat.24 De természetesen atörténettudomány alapjában nem erre az emlékezetre támasz-kodik. Mindennél fontosabbak az események nyomában kelet-kezett korabeli dokumentumok, tanúságtételek. Oroszország-ban közismert, hogy a népirtás és a Szovjetunióban elõidézettháborús pusztítások felmérése terén a Rendkívüli Állami Bizottság(CSGK) helyi, területi és országos szervei végezték el a doku-mentumok felvételének és összegyûjtésének munkáját. A nácik
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23 CA FSZB Rosszii. D. ¹ N-19098. t. 6. ll. 213�214. 
24 Van ennek filmdokumentuma is, amelyet Erdélyi Péter készítettDoni tükör címmel 2003-ban. Ám a filmet a Duna Televízió � az elhallga-tás tradíciójának megfelelõen � nem kívánta bemutatni. Vö.: SchweitzerAndrás: Don-kanyarok. A magyar hadsereg a Szovjetunióban. HVG, 2012. jú-lius 14. 46�48.
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és tettestársaik által elkövetett bûntettek kivizsgálásáról a szö-vetségesek már a háború alatt megegyeztek, elsõként azonban aSzovjetunió állította fel saját kivizsgáló bizottságát.25

Az elhallgatás évtizedei
Nem a véletlen mûve, hogy ezek a dokumentumok hosszú-hosszú évtizedekig �pihentek� a levéltárak mélyén, és az semvéletlen, hogy a 2000-es években �felbukkantak� végre nagyobbmennyiségben. A náci Németország szövetségeseként vagy kol-laboránsaként a Szovjetuniót megtámadó vagy azzal hadbanálló fegyveres hatalmak �utódállamai� � ellentétben a mai Né-metországgal � napjainkban valamiféle történelmi felülvizsgálatothajtanak végre szinte az egész kelet-európai régióban. E felül-vizsgálat különbözõ intenzitással tulajdonképpen a rendszervál-tás periódusa óta tart. Mintha az új hatalmi elitek jól körülírható
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25 A legnagyobb következetességgel a világégés fõ áldozata, a Szov-jetunió vetette fel a fõ háborús bûnösök megbüntetésének kérdését.A nyugati nagyhatalmak körében eleinte több tekintélyes személy is el-lenezte a nemzetközi pert. Érveik között szerepelt, hogy egy tárgyalássorán a vádlottaknak esélyük van a védekezésre, amit nem szívesen lát-tak volna. Cordell Hull amerikai külügyminiszter megelégedett volna atárgyalás nélküli akasztással, Henry Morgenthau pénzügyminiszter pe-dig azonnali agyonlövetéssel oldotta volna meg a problémát, e tervétmég Roosevelt is támogatta. De Churchillnek sem voltak kifogásai ilyenjellegû megoldás ellen, õ is a nemzetközi jogi nehézségekre hivatkozott1944. október 17-én Sztálinnak, aki a következõt válaszolta: �Képtelengondolat, hogy bírósági eljárás nélkül hajtsanak végre kivégzéseket; eb-ben az esetben azt mondaná a világ, hogy félünk a gonosztevõk bíróságelé állításától.� A Szovjetunió állásfoglalása szerint szóba sem jöhetettolyan terv, amely bírósági eljárás nélkül kivégzéseket irányozna elõ. Ru-gyenko, a szovjet vádló, a Szovjetunió volt fõállamügyésze visszaemlé-kezéseiben ezeket mondja: �A Szovjetunió magától értetõdõen ebbenem egyezhetett bele; a gonosztevõ náci klikk vezetõi elleni nyilvánosbírósági per nélkül nem lett volna lehetséges leleplezni és az egész világ-nak 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.
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csoportosulásai utólag akarnák megnyerni a II. világháborút!Ennek megfelelõen a balti államokban, Romániában vagy akárnálunk, Magyarországon, de Ukrajnában is folyik a szerecsen-mosdatás, a szovjet területeken kegyetlenkedõ reguláris katonaiegységek, szervezetek mentegetése egy nemzetállami naciona-lista legitimációt szolgáló politika jegyében. Magyarországon isállami pénzen történik ama hadseregek heroizálása, amelyekrészt vettek a Szovjetunió lerohanásában és mintegy hároméven keresztül a békés lakosság fizikai megsemmisítésében éskifosztásában. Felmerül azonban a jogos kérdés: vajon eddig mi-ért nem kerültek felszínre azok a levéltári dokumentumok, ame-lyek a kis kelet-európai államok hadseregei, náci kollaboránsaiáltal elkövetett tömeggyilkosságokat, rémtetteket, a népirtástminden kétséget kizárólag bizonyítják? Magyarországon az államszocializmus korszakában is � aszovjet gyámkodás hatására � 1948 óta gyakorlatilag szintén el-hallgatták a háborús bûncselekmények egész szövevényes ésiszonyú történetét � néhány, �a Horthy-fasizmusra� vonatkozóáltalános elítélõ mondattal helyettesítve azt. Az okok többrétûek.A nürnbergi per és a háborús bûnösök szovjetunióbeli megbün-tetése elsõ hullámának elültével magának a népirtásnak az egészproblematikája a holokauszttól a szovjet területeken általábanmegvalósult népirtásig, a magyar, olasz és román hadsereg,valamint a balti és ukrán kivégzõosztagok mûködéséig nagyhirtelenében lekerült a napirendrõl. Az elhallgatás korszakaazonban súlyos okok következtében köszöntött be. A történetiirodalomban nagy súlyt helyeznek arra, hogy a szovjet társada-lomban a népirtás jellege és méretei mély lelki sokkot idéztekelõ, amelyet a hatalom, a Szovjetunió vezetõi a �szokásos� mó-don igyekeztek csillapítani: �jobb, ha nem beszélünk a borzal-makról�. A másik mozzanat az új szövetségesekhez való vi-szonyban rejlik, a velük való ellentéteket ezen a téren minden-képpen minimalizálni akarták.26 A Szovjetunióban amúgy iscsupán a német náci háborús bûnösök keltettek érdeklõdést a

306 KRAUSZ TAMÁS � VARGA ÉVA MÁRIA

26 Djukov, A. R.: Za sto szrazsalisz szovjetszkije ljugyi. �Russzkij NYEdolzsen umerety.� Moszkva, 2007. 247�248.
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�német revansista erõk� és amerikai �imperialista szövetségese-ik� leleplezése érdekében. Az egész kérdéskör, az egész szov-jetellenes népirtás kicsinyes, rövidlátó politikai számítások mar-talékává vált. Mindez elsõsorban a Szovjetunió új tagállamainak,a balti államoknak és új kelet-európai szövetségeseinek a �meg-békítését�, integrálását szolgálta a szovjet kül- és belpolitikaielképzeléseknek megfelelõen. E szövetség, illetve államalkotótevékenység a helyi kommunista hatóságok megerõsítését tetteszükségessé, ami feltételezte a helyi nacionalizmusokkal valókompromisszum és együttélés kialakítását. A �nacionalista kár-tya� � meghatározott keretek közötti � kijátszása, illetve az ilyentípusú �engedmények� elsõ köre �a népet megosztó� háborúsbûncselekmények kérdésének elfektetése, jegelése volt (miköz-ben más területeken éppen a nemzeti sajátosságok és érzelmekeltiprása jellemezte a politikai életet). Mindezt összefoglalóan etematika (népirtás, hadifoglyok sorsa stb.) hosszú idõre szólótabuizálásának nevezhetjük. E �populista� taktikázgatás részevolt már az is, hogy Sztálin Horthy Miklóst kihúzta a háborúsbûnösök listájáról, és futni hagyta Portugáliába azzal a tévesmegfontolással, hogy Horthy õrzi népszerûségét, s elítélése ne-hezítené a helyi kommunisták és szovjet támogatóik helyzetéthazájukban.27 Magyarországon a �nemzeti megbékélés� eltor-zult formája nyilvánult meg abban az ismert tényben is, hogyRákosi idején a �kisnyilasokat� olykor még a kommunista párttagjai közé is felvették. Természetesen az elhallgatás késõbbi sza-kaszaiban fontos szerepe volt az 1956-os felkelésnek is. Ugyanisa felkelést és a megtorlást követõ kádári konszolidációs politika,a �nemzeti megbékélés� antisztálinista politikájának új fázisa, ahatalom pragmatikus, ún. népfrontpolitikájának szükséglete
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27 S noha e téren dokumentumok nem bukkantak fel, feltehetõenszerepet játszott talán a �kiugrási kísérlet� is, vagy az, hogy Horthy Sztá-linhoz írt kézírásos, enyhén szólva is meghunyászkodó levele (��kéremÖnt, hogy kegyelmezzen meg szerencsétlen országunknak � Megraga-dom az alkalmat, hogy kifejezzem Önnek, Sztálin Tábornagy úr, legmé-lyebb tiszteletemet.�) legyezgethette Sztálin hiúságát. Lásd: Horthy Mik-lós levele Sztálinhoz. In: História, 2005/3. 11.
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vagy annak megvalósult formája hosszú évtizedekre eltemette anemzeti önismeret reális kibontakozását, tudományos megala-pozását.28
A hatvanas-hetvenes években a szovjet politika és a szovjettörténetírás levéltári forrásokat a magyar hadsereg, mindenek-elõtt az ún. rendfenntartó erõk rémtetteirõl legfeljebb véletlen-szerûen publikált egyet-egyet. A magyar történészek � a �szö-vetségi politika� jegyében � sem törték magukat a Kádár-kor-szakban, hogy ezekrõl az eseményekrõl beszámoljanak, talánazért sem, hogy ne kelljen foglalkozni a szovjet visszacsapás, afelszabadítás idõszakában magyar területen szovjet katonák ál-tal elkövetett bûncselekményekkel, és hogy egyáltalán a �szocia-lista nemzeti egységet megbontó� történelmi tényekkel ne na-gyon kelljen szembesülni. Ez a �szégyenlõs� beállítódás már Rá-kosi idején, 1948 után megfigyelhetõ, noha éppen maga a párt-vezetõ volt az, aki a háború idején e tárgyban még jelentkezettolyan írásokkal, amelyek a CSGK dokumentumai alapján íród-tak, bár az azokra való konkrét hivatkozás nélkül.29 Az elhall-gatás szempontja Magyarország tekintetében egyébként a leg-utóbbi idõkig jelen volt Oroszországban is oly módon, hogy �amegbékélés jegyében ne terheljük ezekkel az országokkal a kap-csolatainkat újabb nehézségekkel�, azaz az ilyen típusú doku-mentumokkal. Sõt az elhallgatás nehéz örökségét a rendszer-váltó �jelcinizmus� rezsimje30 még súlyosbította azzal a képtelenhatalmi trükkel, hogy a �jó kapcsolatok� fenntartása érdekébenés megmutatva a világnak az orosz hatalmi elit �jogérzékeny-ségét�, háborús bûnösöket (is) rehabilitált, köztük magyarokat,mint például a kivégzett Bakay Szilárdot, aki a Keleti MagyarMegszálló Csoport fõparancsnoka volt. E �rendszerváltó� reha-bilitációs folyamat Magyarországon odáig ment, hogy még a

308 KRAUSZ TAMÁS � VARGA ÉVA MÁRIA

28 Lásd errõl bõvebben: Krausz, Tamás: The Soviet and HungarianHolocausts: A Comparative Essay. (East European Monographs. NoDCLXXI) New York, 2006.
29 Rákosi Mátyás: A magyar jövõért. Budapest, 1945.
30 A kaotikus jelenségrõl lásd: Krausz Tamás (szerk.): Jelcin és a jelci-nizmus. (Poszt-szovjet Füzetek XI.) Budapest, 1993.
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�szocialista-liberális� kormánykoalíció idején is rehabilitáltak há-borús bûnösöket. Mindez csak olaj volt a tûzre, a kis kelet-euró-pai államokban ébredezõ reakciós, a két világháború közöttmegismert, napjainkban újjáformálódott ruszofób, antiszemitanacionalizmus tüzére. Ám a háborús szerepvállalás kifehéríté-sére, a nagy honvédõ háború emlékének besározására irányuló�nemzetépítõ� hamisítások elõcsalogatták az orosz archívumok-ból 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, hogyminél többrétûbb a történelmileg feltárt anyag, annál nehezebbpolitikailag gleichschaltolni a tudományos területet, amelyenegyébként a maguk módján a különféle politikai érdekek elke-rülhetetlenül összecsapnak.A fentebb jelzett mai hivatalos törekvések arra irányulnak,hogy �kifehérítsék� a náci Németországgal szövetségben har-coló horthysta megszálló erõk történelmi szerepét. Ám ezek a kí-sérletek nagyon ingoványos talajra épülnek, hiszen a maga ide-jén még Goebbels is megvetõen nyilatkozott ezekrõl a pusztítá-sokról. Goebbels információi közvetlenül fronttapasztalatokonnyugodtak, amelyeket német tisztek közvetítettek Németor-szágba.32 Érdemes ezzel kapcsolatban felidézni Goebbels 1942.május 19-i naplóbejegyzését a brjanszki térségben folytatott par-tizánharcokkal kapcsolatban: �E régiónak déli felén a magyarelemek nagy nehézségek között harcolnak. Nekik most az egyikfalut a másik után kell elfoglalniuk és pacifikálniuk, ami nem
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31 Lásd például a témakörrel régebb óta foglalkozó orosz történészmûveit: Djukov, A. R.: Operacija �Zimnyeje volsebsztvo�: nacisztszkaja iszt-rebityelnaja polityika i latvijszkij kollaboracionyizm. Moszkva, 2011.; a szerzõmagyarul is megjelent kötete: Djukov, Alekszandr : Holokauszt, kollaborá-ció, megtorlás a Szovjetunió ukrán és balti területein. (Ruszisztikai KönyvekXXV.) Budapest, 2011.
32 Titkos jelentés. A Magyar Királyi Hadsereg J. R. 46 német össze-kötõ tisztjének jelentése arról tanúskodik, hogy a magyar katonák fosz-togatnak, gyilkolnak, rabolnak, nõket megerõszakolnak, békés polgáro-kat kínoznak. 1942. április 7. HIM Hadtörténelmi Levéltár és Irattár �Mikrofilmtár.
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bizonyul túl konstruktív dolognak. Ezért amikor a magyarokjelentik, hogy »pacifikáltak« egy falut, az rendszerint azt jelenti,hogy egyetlenegy lakója sem maradt. Ez viszont azt jelenti, hogyaligha végezhetünk bármiféle mezõgazdasági munkát az ilyenterületeken.�33
A magyar hadseregek szovjet területen viselt dolgairól nap-jainkban is csak kevés magyar történész emlékezik meg.34 E té-makörrõl régebb óta Ungváry Krisztián számol be rendszeresen� német források alapján.35 Írásaiban azonban ezzel egy idõbenmentegeti is a béke és emberiség/emberiesség elleni bûncselek-ményeket elkövetett náci (német és magyar) partizánvadászokatés partizánvadászatot, mert úgy tesz, mintha a szovjet partizá-nok � akik a területrablókkal szemben saját házaikat, földjüket,családjukat, jószágaikat, országukat védték � üldözésének lehet-ne bármilyen akceptálható nemzetközi jogi alapja a Wehrmachtvagy az SS részérõl.36 Maga a német szoldateszka a háború elsõpercétõl, amikor is hadüzenet nélkül támadta meg a Szovjet-uniót, szovjet területen soha semmilyen nemzetközi jogot nemtartott tiszteletben. Eközben Magyarországon (is) a másik nép-szerû elõítélet, hogy a németek és szövetségeseik azért öldöshet-ték le a hadifoglyokat és az elfogott partizánokat, mert, úgy-mond, a Szovjetunió nem írta alá a genfi konvenciót. Csak álta-lában �elfelejtik� megjegyezni, hogy a Szovjetunió a valóságbanéppenséggel elfogadta a nemzetközi jogi elõírásokat, amelyek ahadifoglyokkal való bánásmódról rendelkeztek. Ugyan a Szov-jetunió 1929-ben nem írta alá az új genfi konvenciót, de ratifi-kálta az egyidejûleg megkötött konvenciót, amely a háborúban
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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 VaszilijHrisztoforov orosz történész említett forráspublikációja. Lásd: Hriszto-forov�Varga: Werth Henrik vezérkari fõnök vallomása, 87�270.
35 Ungváry: A magyar megszállás, 403�408.; Ungváry: A magyar hon-védség.
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 nem-zetközi jog keretei között marad.37 Más oldalról tekintve a dol-got, a magyar szerzõ nem érti, hogy a Wehrmacht szovjet terü-leten sohasem tartott be semmiféle olyan törvényt, amely a kora-beli nemzetközi jogból fakadt volna � kezdve általában a szovjetlakosság, a szovjet hadifoglyok elleni népirtással, beleértve a ho-lokausztot. A nácik a Szovjetuniót egyenesen �nem létezõ or-szágnak tekintették�, amit maga Goebbels sem rejtett véka alá.Ez a totális háború logikája, amelyet a nácik csak a keleti frontonkövettek. Szertefoszlik a náci partizánvadászat, a Wehrmachttudománytalan mentegetésének jogászkodó mítosza.A tudományos forráskritika alárendelése a Szovjetuniót vagyakár a sztálini adminisztrációt diszkreditáló ideológiai harcnak atörténelmi múlt durva átpolitizálásához vezet; a �kommuniz-mus� politikai konjunktúrára épülõ bírálata gyakran olyan poli-tikai erõk mentegetését eredményezi, amelyek valójában egy-felõl a náci múlt, a népirtás történetének elkenésében, a �kom-munizmus és fasizmus� azonosításában, másfelõl a régi nacio-nalizmus feltámasztásában érdekeltek. Az elhallgatás helyébe atörténelem jogászkodó, jogtörténeti szempontú, olykor kifejezet-ten dilettáns átsatírozása kerül, amely végsõ soron szintén anépirtás tényének elhallgatását, sõt tagadását eredményezi. Mígegyes orosz liberális szerzõk attól tartanak, hogy a népirtás do-kumentálása és �bevallása� orosz nagyhatalmi törekvéseketszolgál, egyúttal, talán akaratlanul, a kis államok etnonaciona-lista kultuszát erõsítik. A Szovjetuniót ért anyagi, vagyoni vesz-teség � a CSGK adataiból táplálkozó � felbecsülésével kapcso-latos �végleges� álláspont természetesen csak további módszeresforráskritika nyomán alkotható meg. Van Oroszországban isolyan kritika, amely a források tartalmi elemzése helyett formá-lis módon és ahistorikusan a mai korszak jogszemléletét vetítivissza a háborús idõszakra, illetve az azt követõ évekre. Nyikita
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37 Lásd: Djukov: Za sto szrazsalisz szovjetszkije ljugyi, 175.
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Petrov a CSGK tevékenységét mindenekelõtt azzal diszkreditál-ja, hogy az a sztálini vezetés kezében valamiféle propagandaesz-köz volt.38 E kijelentés azonban a maga nemében igen tartalmat-lan, hiszen egyrészt nem volt a Szovjetunióban olyan államiszervezet, amely valamilyen módon ne kapcsolódott volnaössze a párt hatalmi struktúráival. Ám a CSGK dokumentumai-nak hitelességét ez a körülmény nem érinti. Mert lehet azt állí-tani, hogy a dokumentumok jelentõs része nem alkalmas egymodern bírósági eljárás lefolytatásához, hiszen a tanúk sok eset-ben azt sem tudták meghatározni, hogy mely katonai egységkatonái gyilkolták meg családtagjaikat, vagy fosztották ki a tele-pülést, ami azonban azon a tényen nem változtat, hogy család-tagjaikat a nácik és bûntársaik mégiscsak megölték, vagy mar-háikat elhajtották. Petrov kifogásolja, hogy a �hiányos� tanúval-lomások következtében a felelõsséget �mechanikusan a némethadsereg egységeire és a katonai adminisztráció� vezetõire hárí-tották.39 A prezentista szemléletû orosz szerzõ elfelejti, hogy há-borús idõkben, amikor a bûncselekmények megállapításánaklehetõségei szerfölött beszûkülnek, különösképpen is megnö-vekszik a parancsnokok szerepe, akik egyedül rendelkeznek az-zal a joggal és lehetõséggel, hogy katonáikat megfékezzék vagykordában tartsák. Példaképpen említhetjük az elítélt és termé-szetesen nem rehabilitált Somlay tábornok esetét, aki elismert apere folyamán minden bûncselekményt, de a felelõsséget mégisa beosztottaira hárította az Orlija faluban történt vérengzésekkel
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38 Petrov, Ny. V.: Csrezvicsajnaja goszudarsztvennaja komisszija i jejo rolv szugyebnih preszledovanyijah vojennoplennih vermahta v SzSzSzR. 1943�1950 gg. In: Karnyer, Sztyefan � Szelemenev, Vjacseszlav (pod. red.):Avsztrijci i szugyetszkije nyemci pered szovjetszkimi vojennimi tribuna-lami v Belaruszi 1945�1950 gg. Graz�Minszk, 2007. / Karner, Stefan�Selemenev, Vjaceslav (Hrsg): Österreicher und Sudetendeutsche vorsowjetischen Militär- und Strafgerichten in Weißrussland 1945�1950.Graz�Minszk, 2007. 49�76. A kiadványban valamennyi cikk két nyelven(orosz� német) jelent meg. 
39 Petrov: Csrezvicsajnaja goszudarsztvennaja komisszija, 59.
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kapcsolatban. A CSGK dokumentumai, a források természete-sen bármiféle propaganda eszközeként funkcionálhattak a múlt-ban és funkcionálhatnak a jelenben, de hitelességük a tudományszámára megkerülhetetlen forrásokká emeli azokat, hiszen agenocídium konkrét és cáfolhatatlan bizonyítékait nyújtják.

A felelõsség kérdése történeti kontextusban
A jeles magyar történész, Juhász Gyula sok évvel ezelõtt ponto-san és hitelesen ábrázolta, hogy a magyar katonai koncepció na-gyon gyorsan és nem is egyszer szenvedett fiaskót, s ezzelegyütt a horthysta hatalmi elit végzetesen elszigetelte Magyar-országot a világtól. 1941 júniusától a katonai koncepció lényegeabban állott, hogy Magyarország ne nagy erõkkel vegyen részt aháborúban, ne áldozza fel hadseregének nagyobb részét, hogymaradjon katonai ereje a háború végére is. Miután ez az elkép-zelés nagyon hamar megbukott, megbukott az a másik is, hogya magyar katonai seregtesteket ne a frontra küldjék, hanem csakokkupációs funkciókat lássanak el, és ily módon mentsék meg amagyar fegyveres erõket. Ez a megközelítés súlyos következmé-nyekhez vezetett, mivel a partizánvadászat, a megszállt terü-letek igazgatása és ott a �rend fenntartása� a nemzetközi közös-ség szemében talán még negatívabb hatást keltett, mint a fron-ton harcoló hadsereg tevékenysége. Romániával összehasonlít-va, Magyarország sokkal kisebb katonai erõket küldött a keletifrontra, de mivel annak fõ feladata a civil lakosság �megbé-kítése� volt, sokkal élesebb ellenállást és erõsebb megvetést vál-tott ki Sztálinból és más szovjet vezetõkbõl.40

A torzításokon azonban a mai Magyarországon már nem
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40 Juhász Gyula: Magyarország a második világháborúban. In: HanákGábor (szerk.): Gólyavári esték. Elõadások a magyar történelemrõl. Bu-dapest, 1984. 183�184.; Pritz Pál: A nagyhatalmak és Magyarország a két há-ború között. In: Uõ: Az a rövid 20. század: Történetpolitikai tanulmányok.Budapest, 2005. 163�164.
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csodálkozunk, hiszen a � külföldön is botrányt kavaró � ese-mények egy új Horthy-kultusz felemelkedésérõl tanúskodnak.A szerecsenmosdatás odáig megy, hogy kétségbe vonják Horthyalapvetõ tájékozottságát katonai kérdésekben, mintha elfelej-tenék, hogy õ volt a fõparancsnok. Elképzelhetõ-e egyáltalánkomolyan, hogy Sztálin (és Goebbels) tudott a magyar katonákukrajnai, oroszországi és belorussziai tömeggyilkosságairól,Horthynak pedig errõl nem volt tudomása?� TermészetesenHorthy maga cáfolja ezt, õ nevezte ki parancsnokait, és döntõszava volt stratégiai és taktikai kérdésekben. Az Álgya-Pap-persorán a tábornokok és fõtisztek vallomásai is nemegyszer említikHorthy tájékozottságát, szerepének meghatározó jellegét a meg-szálló erõk és különösen a parancsnoki kar szervezésében. AzÁlgya-Pap Zoltán-per dokumentumai igen éles fénybe állítják amagyar katonai vezetés, egyes tábornokok, tisztek és katonák,köztük a fõparancsnok, Horthy Miklós felelõsségét is a békésszovjet állampolgárok lemészárlásában és kifosztásában. Pél-dának okáért Zachár Sándor vezérkari tiszt, a megszálló csoportvezérkari fõnöke 1947. novemberi csernyigovi kihallgatása soránrészben a mundért védve minden rossz forrását a németekbenigyekezett megjeleníteni, eszerint Horthy és Szombathelyi úgytáncoltak, ahogyan Hitler fütyült. Õ maga, Zachár és feletteseiezeket az útmutatásokat vették alapul a megtorló intézkedésekmegtervezése során.41
Sok tízezer és százezer semmiben sem vétkes nõ, gyermekés idõs ember, valamint hadifogoly vöröskatonák megkínzásá-nak és elpusztításának 1943-ra már jelentõs mennyiségû doku-mentációja született. A németek és bûntársaik százezreket, sõtmilliókat lõttek agyon, akasztottak fel, égettek el elevenen,falvak sokaságát perzselték fel, és normális ésszel felfoghatat-lan mennyiségû és minõségû kínhalált eszeltek ki és valósítot-tak meg.
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41 CA FSZB Rosszii. D. ¹ N-19098. t. 6. l. 84�89. 
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A bûncselekmények jellege, méretei
A magyar megszálló csapatok a náci Németország fegyvereserõinek alárendeltségében ukrán, orosz, belorusz területeken az�Új Rend� bevezetésének folyamatában a gyilkolás és az erõszakrezsimjét honosították meg, amelyet a magyarországi vezérkar10. számú ismert utasítása alapjában fel is vázolt.42 A partizánokelleni harc és a megszállt területek lakosságának megfélemlítéseközött a határvonalak � mindenféle zavaros �felszabadító� pro-
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42 E dokumentum jelentõségét az 1947-es per során Zachár Sándoralapvetõnek tekintette: �Korábban már vallomást tettem arról, hogy az1942-es év közepén jelent meg Szombathelyi vezérezredes támogatásá-val a 10. sz. direktíva, amelyben a következõ követelés fogalmazódottmeg: a megszálló szolgálatot a legkegyetlenebb módszerekkel kell telje-síteni, és nem kell visszariadni olyan eszközöktõl sem, mint a települé-sek felgyújtása, a partizánokkal történõ kapcsolattartással gyanúsítottbékés polgárok megölése vagy az élelem és a haszonállatok lakosságtóltörténõ elkobzása. A direktívával kb. 1942 májusában ismerkedtem meg,röviddel azután, hogy Magyarországról Kijevbe érkeztem. A direktívamellett létezett még az ún. »narancssárga füzet«, amely a partizánok el-leni 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 szükségesetén bármilyen települést fel lehet gyújtani, megfélemlítés céljából ahelyszínen agyon lehet lõni nemcsak a partizánokat, de azokat a szemé-lyeket is, akiket a partizánokkal való kapcsolattartással gyanúsítanak, ésel lehet kobozni a lakosságtól az összes élelmet és szarvasmarhát. Azutasítást és a 10. sz. direktívát azért említettem meg külön, mert ezek voltaka magyar királyi vezérkar legemlékezetesebb instrukciói a békés lakossággalszembeni megtorló politikáról, de ilyen utasításból sokkal több volt. Ezen inst-rukciók mindegyikét az ezredparancsnokok, hadosztályparancsnokokés a különálló egységek parancsnokainak is a tudomására hozták, akikazokat a megtorló mûveletek végrehajtásakor teljes mértékben teljesí-tették. Azokon az instrukciókon és rendelkezéseken kívül, amelyeketparancsnokságunk, a Keleti Megszálló Csoport parancsnoksága kapott alegmagasabb szintû katonai vezetéstõl, a megszállt területet irányítónémet katonai vezetés írásos utasításai és szóbeli rendelkezései is vezé-reltek bennünket.� CA FSZB Rosszii. D. ¹ N-19098. t. 6. ll. 84�89.
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paganda ellenére43 � már az 1942 áprilisában kiadott dokumen-tumban is elmosódtak,44 nemhogy a gyakorlatban. A magyarhonvédség vezérkara 4. osztályának e dokumentuma egyértel-mûen fogalmazott: �A partizánosztagok leverését kövesse nyomon alegkönyörtelenebb megtorlás. Elnézésnek nincs helye! A kérlelhetetlenszigor el fogja venni mindenkinek a kedvét attól, hogy a partizánok közéálljon, vagy támogassa õket. Míg a könyörületességet csak gyengeség-nek tekintenék. A foglyul esett partizánokat � esetleges kihallgatásukután � a helyszínen fel kell koncolni, vagy elrettentõ példaként a közelfekvõ helységekben nyilvánosan kötél által ki kell végezni. Hasonlóankell eljárnunk a kezeinkbe került partizánsegítõkkel is.�45 A dokumen-tum még dicsekedett is azzal, hogy a magyaroknak � kegyetlen-kedéseik következtében � a németeknél is rosszabb megítélésevolt a helyi lakosság körében, közszájon forgott: �Partizánok, na-gyon vigyázzatok, ha magyar csapatokkal kerültök szembe,mert ezek a németeknél sokkal kegyetlenebbek.�46 A 16. sz. mel-léklet 7400/MM A 1942. sz. rendelet IV. fejezetében ez áll: �Sok-
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43 A náci propagandáról a doni térségben lásd: Filonyenko, Sz. I.�Filonyenko, M. I.: Lélektani háború a Donnál. A fasiszta propaganda mítoszai1942�1943. Budapest, 2011. 
44 A folyó háború tapasztalatainak ismertetése. Partizánharcok. 10. számúfüzet. Honvéd Vezérkar fõnöke 4. osztály. Budapest, 1942. A szövegorosz nyelvû fordítása a SZU NKGB 4. Parancsnoksága (a front mögöttimunkával foglalkozó részleg) iratanyagában maradt fenn. Közli: Hrisz-toforov, V. Sz. (otv. red.): Velikaja Otyecsesztvennaja vojna. 1942 god: Isszle-dovanyija, dokumenti, kommentarii. Moszkva, 2012. 576�615. 
45 A 10-es számú füzet, 39.; Oroszul: Velikaja Otyecsesztvennaja vojna.1942 god, 598.
46 Az eredeti szöveg a partizánok egy 1941 karácsonyán elfogott te-legramjából való, amellyel Abt Ottó vezérõrnagy dicsekedett a ¹ 22/108gy.dd. parancsban, eszerint a partizánok nyersebben fogalmaztak. Pri-kaz komangyira general-majora Otto Abta ¹ 22/108. gy. dd. I.b. ot 13janvarja 1942 g.: �A magyar csapatok fellépése nagy hatással volt a par-tizánokra. Ezt bizonyítja egy XII. 24/25 éjjel elfogott orosz nyelvû rádió-közlés, mely így hangzott: partizánok, nagyon vigyázzatok, ahol ma-gyarok vannak, mert a magyarok még kegyetlenebb disznók, mint a né-metek.� Háy Gyula: Partizánok tükre. Budapest, 1945. 44. 

4.szovjet tört.qxd  2015. 01. 15.  13:05  Page 316



szor szükséges a megfélemlítés is. Például az összes polgári fér-filakosság kiirtása.�47
Ugyanitt már a gyermekeket is partizánoknak vagy partizánhírvivõknek tekintik általában. A 16. sz. melléklet III. fejezetébõlvaló utasítás: �Még egészen fiatal gyermekekkel se legyünkelnézõek, mert ezek rendszerint a partizánok hírvivõi.�48
A magyar vezérkar álláspontját tükrözõ dokumentum nyel-vezete is a náci fajelméletben gyökerezik, amely az oroszok és azsidók alacsonyabb rendûségének hitlerista toposzát visszhan-gozza. A helyi lakosság és felvilágosítása címû alfejezetben a kö-vetkezõ szakasz olvasható: �2. Az ukrán nép fajilag nem azonosaz orosszal, tehát politikájával sem azonosíthatja magát. Az uk-ránok szláv vére erõsen keveredett turáni és germán népek vé-rével. Ennek következtében értelmesebb, erõsebb, ügyesebb éséletképesebb, mint az orosz. Fajilag és képességei következtébensokkal közelebb áll a nyugati kultúrnemzetekhez, mint az orosz.Az új európai rendben fontos hivatás vár az ukránokra. Ezzelszemben az oroszok � mind a cárizmus, mind a vörös uralomalatt � évszázadokon keresztül mindig elnyomták és kizsákmá-nyolták az ukrán népet, és nem engedték érvényesülni törekvé-seiket, valamint a kultúra és a civilizáció utáni vágyakozásukat.Jobb és boldogabb jövõjüket csak a tengelyhatalmak oldalán ta-lálhatják meg.�49 A �zsidó-kommunista uralom� és a faji anti-szemitizmus ideológiája hatja át az egész szöveget a goebbelsipropaganda cinizmusával. Érdemes e vonatkozásban idézni:�Minden zsidó � nemre és korra való tekintet nélkül � a partizá-nokkal tart! Az elfoglalt területeken maradt zsidóság az ukránlakosság üldözésétõl való félelmében eleinte a városokban kere-sett búvóhelyet. A partizánmozgalom fellángolásakor azonban a14�60 éves zsidó férfiak legnagyobb része � a tengelyhatalmak-kal szemben táplált engesztelhetetlen gyûlölettõl vezetve � azerdõk mélyén és a mocsarak között rejtõzõ partizánoknál kere-
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47 Uo. 53.
48 Uo. 56.
49 10-es számú füzet, 31. Oroszul: Velikaja Otyecsesztvennaja vojna. 1942god, 593.
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sett és talált menedéket. Ebbe a csoportba tartoznak azok a hadi-foglyok is, akiknek sikerült eltitkolni fajukat, és félrevezetniük anémet parancsnokságokat.�50 Eközben természetesen a holo-kauszt már javában folyik, noha a halottak szovjet számbavéte-lekor nemzetiségi megoszlás szerint nem regisztrálták az áldoza-tokat, legfeljebb véletlenszerûen. De az irodalomból tudjuk,hogy eddigre, 1942 tavaszára az ukrajnai és balti zsidóság alap-vetõ tömegeit, jóval több mint egymillió embert a nácik és csatló-saik már megsemmisítettek. Azért a dokumentumokból kiderül,hogy a magyar egységek a szovjet zsidók kiirtásában is részt vet-tek, mindenekelõtt a kiirtás elõl menekülõ, elrejtõzõ zsidók fel-kutatásában, elfogásában és likvidálásában, illetve a zsidók né-met kézre adásában játszottak aktív szerepet. Az említett 16. sz.melléklet is kimondta: �Zsidó a 2. hadsereg mûködési területénnem maradhat. Azokat [értsd: a zsidókat � a szerzõk] a községbe,városba való beérkezés (bevonulás) után azonnal össze kellgyûjteni, és azonnal át kell adni õket a legközelebbi németcsendõrparancsnokságnak. (�) A zsidók maradéktalan kiirtásaelsõrendû érdek.�51 Mindezen jelenség gyakorisága nemcsak aszovjet dokumentumokból derül ki, hanem a háborút követõ,máig elhallgatott � az Állambiztonsági Szolgálatok TörténetiLevéltárában õrzött � magyar peranyagokból is. Példakéntidézünk egy ilyen típusú dokumentumot: �Csaba László mintht fhdgy: 1941 novemberében Ukrajnában közremûködöttabban, hogy az SS-ek 400 zsidót összeszedjenek és kivégez-zenek. A kivégzésnél nevezett emberei biztosító szolgálatotláttak el.�52
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50 10-es számú füzet, 11. Oroszul: Velikaja Otyecsesztvennaja vojna. 1942god, 581.
51 Háy: Partizánok tükre, 49., 58.
52 ÁBTL 3.1.9. V-14324. 25.; Osztrogonác Miklós napszámos 9 évesbüntetésének vége felé � kegyelemben részesítésekor � az elkövetettbûncselekményét így írták le: �Terhelt 1941 õszén szovjet hadmûveletiterületen volt. Egy ízben a századparancsnoka felszólította a század be-osztottait, hogy polgári személyek kivégzésére önként jelentkezzenek.Ekkor 10 fõ önként jelentkezett, köztük terhelt is. Ezt követõen kb. 70-80polgári személyt sortûzzel kivégeztek.� Háy: Partizánok tükre.

4.szovjet tört.qxd  2015. 01. 15.  13:05  Page 318



Meg kell jegyezni: a magyar katonai jelenlét ideológiai alap-jairól szólva jellemzõ, hogy a helyi magyar katonai és adminiszt-ratív-helyõrségi parancsnokságok nyilvános plakátjai, röplapjaiis a rasszista, nemzetiségeket egymás ellen uszító, antiszemita,náci szellemiségben fordultak a helyi lakossághoz és a vöröska-tonákhoz.53
A magyarok eddigi szerepvállalását vizsgáló historiográ-fiánkban nem volt ismert az sem, hogy katonai egységeink a né-meteket segítették a szovjet hadifoglyok számára létrehozottkoncentrációs táborok felállításában, a szovjet hadifoglyok õr-zésében, kínzásában és fizikai megsemmisítésében. Csakegyetlen példaként említjük, hogy 1943-ban a Kurszki területCsernyanszki járásából való visszavonuláskor �a német�magyarkatonai egységek elhurcoltak magukkal koncentrációs táborbantartott hadifoglyokat, a Vörös Hadsereg 200 katonáját és 160szovjet hazafit. Út közben a fasiszta barbárok mind a 360 embertegy iskolaépületbe bezárták, benzinnel leöntötték és felgyújtot-ták. A menekülni próbálókat agyonlõtték.�54
A civil lakosság tömeges kiirtása nem közvetlenül az ideoló-giai alapokból eredt, hanem mindenekelõtt abból, hogy egyrészta lakosságot túszként kezelték a partizánok elleni harcban, más-részt a lakosság kifosztása, kirablása a �túlélés� természetes fel-tételeként jött számításba.55 Fõképpen e két tényezõvel magya-rázható az áldozatok megdöbbentõen magas száma. Különösenfontos dokumentum a CSGK 1945. március 28-i összefoglalójelentése, amelyet a Szovjetunió Külügyi Népbiztossága EurópaiOsztálya 1945. június 23-án küldött el a Magyarországon mû-ködõ Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság elnökének, K. Je. Vorosi-
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53 GAVO. f. 2100, op. 1, gy. 297, l. 1. Az elsárgult, nyomtatott plakátalján �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 esettmagyar katonák összerabolt köpenyeket, takarókat, sapkákat viseltek.Filonyenko, Sz. I.�Filonyenko, A. Sz.: Osztrogozsszko-rosszosanszkaja ope-racija � �Sztalingrad na Verhnyem Donu�. Voronyezs, 2005. 164.
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lov marsallnak.56 Elgondolkodtató, hogy csupán a Csernyigoviterület 12 járásában a magyar katonák 38 611 békés szovjetállampolgárt 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 haj-tották végre. Ezeken a területeken 38 611 szovjet állampolgártöltek meg és kínoztak halálra, valamint 12 159 embert taszítottakrabszolgaságba.�57 A tömeggyilkosságok egyik központjaScsorsz város volt, ahol a börtönökben, parkokban, erdõkben �többször is az elpusztítandók által megásatott óriási sírgödrökelõtt � sok ezer embert végeztek ki a legborzalmasabb kínzásokközött. Sokfelé a leggyakoribb kivégzés az elevenen elégetésvolt. Az áldozatok nagy többségükben öregek, nõk és gyerme-kek voltak, de legyilkoltak csecsemõket a szoptatós anyákkalegyütt. 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, nemzetiségeszerint orosz, LINOV, A. F., IVAKIN, D. V. � ugyanezen község rend-õrei, oroszok, a Voronyezsi terület Gremjacsi járás Rutkino köz-ségének lakosai. A gonosztett végrehajtását fent nevezett ször-nyetegeknek FORKUS magyar parancsnok, a parancsnok segédje,
LAJUS és a csendõrség parancsnoka, BARAT KOROLJA58 adták fel-adatul.�59 Egyedül a Breszti terület Kobrin településén 7000 em-bert gyilkoltak meg; több tízezer embert telepítettek ki rabszol-gamunkára Németországba. Különösen sokszor olvasni ezekbena dokumentumokban a 105. és a 201. magyar gyaloghadosztá-lyok rémtetteirõl. A Csernyigovi területen, a Voronyezsi terüle-ten, a Brjanszki területen, a Breszti területen, a Kurszki területen,az Oszkol folyó partján és környékén, majd 1944-ben ismét
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56 GARF. f. R-5446, op. 81, gy. 237, ll. 131�138. 
57 Lásd: Uo.
58 Ezek a nevek már más tömeggyilkosságokat rögzítõ dokumen-tumokon is feltûntek: Farkas, Lajos, Barát/h/ Károly
59 Voronyezsi Állami Levéltár: F. R. � 1784. op. 1. gy. 321. l. 002
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belorusz, illetve Kárpátontúli területen elkövetett nagyszámúgyilkosságról, az éjszakai tömeges kivégzésekrõl, a civil lakosságés a hadifoglyok megkínzásáról számos dokumentum, az ese-ményeket átélt tanúk vallomásai szólnak megdöbbentõ erõvel.60
Mivel magyarázható gyermekek és felnõttek elevenen valótömeges és gyakori elégetése vagy a nõk tömeges megerõsza-kolása után a megerõszakolt személyek brutális megverése vagylelövése? Vagy mire való volt a falvak felperzselése után mindentúlélõ elpusztítása? Itt az okok bonyolult láncolata bontakozik ki.Elõször. Meghatározó szerepe volt annak a fasizmussal terhestekintélyuralmi rendszernek, amely a katonákat erkölcsileg,szellemileg és kulturálisan �felnevelte�. Mindenekelõtt arra a ki-tartó és mélységes rasszista és antikommunista indoktrinációragondolunk, amely a Horthy-rendszer ideológiailag összetartóeleme volt negyedszázadon keresztül. Itt feltétlenül meg kellemlíteni a náci Németország mint legközelebbi szövetséges köz-vetlen hatását, hiszen õk álltak a leszámolások csúcsán szerve-zeti értelemben is. Ha pedig a hivatalos magyar ideológiáról szó-lunk, szovjet területen kifejezetten a náci ideológiai ráhatás jel-lemzõit figyelhetjük meg. A háború rabló és amorális jellege azelsõ perctõl nyilvánvaló. Ám a katonák visszaemlékezéseibõl iskiderül, hogy a doni vereség nyomán sokakban merült fel a két-ség: mi végre is vannak õk ott a hazájuktól csaknem kétezer kilo-méterre vadidegen helyen, ahol nem értik az emberek beszédétés érzéseit. A memoárokban, naplókban, levelekben fel-feltárul a�zabrálásnak�, az �ikonozásnak� stb. nevezett rablás, a békés la-kosság fosztogatása, amely bizony a 2. magyar hadsereg harcolóegységeit is �megérintette�.61 Másodszor. Joggal feltételezhetõ
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60 A Kurszki Területi Állami Levéltárban õrzött forráscsoportokralásd 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. R-3605, op. 1, gy. 285, ll. 89�90. (Magyar parancsnok proklamációja a lakottterület megszállásáról)
61 Vö. Pihurik Judit: Naplók és memoárok a Don-kanyarból 1942�1943.Budapest, 2007.; Dr. Somorjai Lajos: Megjártam a Don-kanyart. Harctérinapló, Oroszország, 1942�1943. Budapest, 2011.
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ok az a fokozatosan mindent eluraló érzés, ami a háború hiába-valóságával, a halálközeli állapottal függött össze: az értelmetlen-séggel és a kijelölt ellenség �megközelíthetetlenségével�, �érthe-tetlenségével�, szokásainak furcsaságaival, a gonosztetteketelkövetõk lelkifurdalásával, félelmével, rettegésével, a szemta-núk eltüntetésének vágyával. Továbbá összefüggött a mohóság-gal, a korlátlan rablás lehetõségével, a büntetlenség tudatával, sõta lakosság megfélemlítésének, terrorizálásának hõsi mítoszbacsomagolásával, ami minden akció alátámasztásának alapja volt.Tudjuk, erre Horthy is sokat adott. Összefüggött mindez min-denfajta erkölcsi korlát felszámolódásával, amelyet szintén a fel-sõbb hatalmak ültettek bele a katonákba. Ráadásul a véres há-ború maga is leépíti az egyénekben, különösen a katonákban azerkölcsi megfontolásokat egyáltalán. Harmadszor. A bosszú érzé-se. Számos dokumentum szól arról, hogy a nagy vereségek utánkülönösen tobzódtak a katonák a véres leszámolásokban, meg-csonkításokban. Nemcsak a partizánoktól elszenvedett vesztesé-gekrõl van szó, hanem mindenekelõtt a Vörös Hadsereg elõ-retörésérõl 1942�43 fordulóján, a sztálingrádi és a doni áttörés-rõl. Sáfrány Béla, a kiválóan tájékozott ezredparancsnok az 1947.októberi 28-i kihallgatásán így vélekedett: �Véleményem szerinta következõ okokkal magyarázható, hogy a Keleti MegszállóCsoport olyan módszereket használt, mint települések megsem-misítése, ártatlan polgárok kivégzése és a lakosság körében elkö-vetett fosztogatások:1. A Keleti Megszálló Csoport parancsnoksága, azaz BakaySzilárd altábornagy és Zachár Sándor ezredes, törzsparancsnokáltal kiadott parancsok, amelyek nemcsak a partizánokkal, de abékés lakossággal szemben is megkövetelték az erõszakos meg-torló intézkedések alkalmazását, azért, hogy megfélemlítsék azembereket, és hogy azok aztán a német hatalomnak feltétel nél-kül engedelmeskedjenek.2. Áttanulmányozva a 251. ezred személyi állományát, azt akövetkeztetést vontam le, hogy a katonák egy része nem voltkellõen képzett, demoralizálódtak, és a megszálló szolgálatota saját önzõ céljaikra próbálták felhasználni. Hatásukra, illetve aparancsnokok engedékenysége miatt a becsületes katonák egy
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része is lezüllött, és ennek eredményeképpen szintén banditák-ra kezdtek hasonlítani. Ugyanez, ugyanilyen mértékben vonat-kozik a magyar megszálló csoportban szolgáló tisztek egy ré-szére is.�62
A magyar katonai vezetõk, tábornokok, tisztek és katonákfelelõssége az Álgya-Pap-per során világosodott meg. 1945 utána magyar igazságszolgáltatás (és persze a politikai vezetõ réteg)is hamarosan tisztába került e háborús bûntettek súlyával ésmértékével.63 Bár a legutóbbi idõkig nem keltett semmifélefigyelmet a magyar történészek körében az a jelentõs számú perés a belõle származó sok oldalt kitevõ peranyag, amely Magyar-országon 1945�1956 között keletkezett a szovjet területeken el-követett háborús bûntettekkel kapcsolatban. Az Állambiztonsá-gi Szolgálatok Történeti Levéltárának e vonatkozású peranyagaimáig várják kutatóikat. Tanulmányunkban csak ízelítõként sze-repel néhány dokumentum annak illusztrálására, hogy miféleinformációk dokumentálódtak � nem vizsgálva itt a perek jogitisztaságát � a népirtás tényeirõl Magyarországon. Az eddig fel-táratlan források visszaigazolják a CSGK-dokumentumok tartal-mát általában és részleteit különösen. E perek dokumentumai acsapatcsendõrség bestialitásán túl megmutatják, hogy a min-
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62 CA FSZB Rosszii. D. ¹ N-19098. t. 8. ll. 6�9. 
63 Maga a tábornok a perben az utolsó szó jogán elmondott beszé-dében erre a felelõsségre utalt: �Az általam és egységeim által a szovjetukrán népnek okozott veszteség oly hatalmas, hogy nem védem, hanemvádolom magam. (�) Végrehajtója voltam e véres politikának ahelyett,hogy harcoltam volna ellene (�) ezért nem védem, hanem vádolommagam. És bûnömért várom a megfelelõ ítéletet. (�) Régi tisztként abecsület és a tisztességem megköveteli, hogy bátran vállaljam a felelõs-séget az általunk elkövetett bûnökért. Én õszintén elismerem hibáimatés bûneimet, és várom a szovjet törvényszék igazságos ítéletét. Tudom,hogy a büntetésem letöltésének ideje alatt csak részben tudom leszolgál-ni az általam elkövetett bûnt. Remélem, ha valaha visszatérek hazámba,akkor nemcsak a bûnök tanúja leszek, amelyeket a magyarok elkövetteka békés lakosság ellen, de erõs agitátora és tanúja leszek annak, hogy amostani demokratikus Magyarország az egyetlen helyes utat választotta,és hálás leszek, mert a szovjet nép felszabadította a magyar népet afasiszta iga alól.� CA FSZB Rosszii. D. ¹N-19098. t. 21. ll. 381., 381ob., 382.
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dennapi ember, az orvos és földmûves, a pap és a munkás mi-ként vetkõzik ki emberi mivoltából, hogyan lesz a �kisemberbõl�tömeggyilkos.64
A partizánok elleni harc sok helyen és sok esetben egysze-rûen fedõelnevezés volt a fosztogatás, az erõszakolások, a gyil-kosságok igazolására. Ungváry Krisztián helyesen jegyzi megmár idézett könyvében, hogy 1942 novembere után egyre kevés-bé hajtottak végre nagyobb méretû manõvereket a partizánokellen, mert sem nekik, sem a németeknek nem voltak már meg-felelõ eszközeik ehhez a harchoz. Ám miközben a partizánokelleni harc úgyszólván megáll, ebben a periódusban valószínû-leg a vereségek által is inspirált bosszúálló megtorlások, az elva-dult fosztogatások és tömeges kivégzések, tömeggyilkosságokismét elszaporodtak. A voronyezsi és belorusz területeken fel-vett dokumentumok tömege számol be a képtelennek tûnõ bes-tiális gyilkosságok sokaságáról. Ilyen tipikusnak tekinthetõ le-számolásról tanúskodik Marki falu esete Voronyezstõl délre.��A civil lakosságot és a hadifogoly vöröskatonákat mínusz40 fokos hidegben is munkára terelték. A hadifoglyok szakadtrongyokba voltak öltözve, gyötörte õket az éhség, és a magyargazemberek golyói által lelték halálukat. Egyedül Marki falubantöbb mint 100 civil lakost és több mint 300 hadifogoly vöröska-tonát öltek meg, nem számítva azokat, akik az extrém fokú ki-merültségben, az éhezés miatt haltak meg.A magyar fasiszta vadállatok megalázták a nõket, sokukatmegerõszakolták. A 17 éves Maruszja BEGOCSKINA ellenállt an-nak, hogy kielégítse a magyar gazemberek gerjedelmét, ezértagyonlõtték.Minden 6 évesnél idõsebb lakosnak kötelezõ volt a bal kar-ján egy számmal ellátott karszalagot viselni: aki a faluban ezenkarszalag nélkül mutatkozott, azt három napra a jéghideg hom-bárba zárták.�65 A vérengzések 1943 folyamán nem kisebb in-
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64 A többtucatnyi peranyagból lásd például: ÁBTL 3. 1. 9. V-14324.;V-34417.; V-115 720/a.; V-82992.; V-129238.; V-16919., amelyek tükrözik anépirtás sajátosságait.
65 CAMO RF. f. 203. op. 2847 gy. 61 L. Gyeló 13., No. 22. gy. 36. l. 1�2. 
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tenzitással folytak. Egy hadifogságba esett magyar munkaszol-gálatos szemtanú 1943. augusztusi vallomása szerint a magyarkatonák Jablocsnojéban az év július végén a következõ gaztet-teket hajtották végre: �A 2. magyar hadsereg 4. hadosztály 6. ez-red 101. magyar munkaszolgálatos zászlóalja, amelyik utat épí-tett, figyelte az orosz menekülteket, öregeket, nõket, fiatalokat ésgyerekeket, akiket magyar katonák kísértek a hátországba. A kö-zelükben pihenõt tartott a csoport. Figyeltem, ahogyan két ma-gyar katona puskatussal maga elõtt terel egy polgárt, majd meg-állnak nem messze munkánk helyszínétõl. Ekkorra már befeje-zõdött a zászlóalj építõ munkája. Az építõ zászlóalj útja e melletta csoport mellett húzódott. Az építõ zászlóalj parancsnoka, névszerint BENEDEK Laesz,66 (�) városából, odament a csoporthoz,személyazonossági igazolást kért ettõl a polgártól, mivel az nemtudta igazolni személyazonosságát, meggyanúsították, hogypartizán, és az egyik magyar agyonlõtte. Nem halt meg rögtön,úgyhogy a másik még egyszer belelõtt. Orosz állampolgárok áll-tak a közelben, akik elmondták, hogy már nem ez az elsõ, hogymár 5-6 embert küldtek ilyen módon a másvilágra. Az iméntmegölt ember süket volt. II. Ugyanez a BENEDEK Laesz aljasul bánt az orosz hadifo-goly vöröskatonákkal is. Az elhaladó hadifoglyok csoportjábólmindenkit arcul ütött egy bottal. Az egyik vöröskatonának, aki-nek be volt kötve a szeme, különösképp erõsen ütötte a fejét, sközben azt ordította neki: »Az ilyen átkozott kommunisták észsidók miatt van itt nekünk ez a háború.«�67 1943 szeptembe-rében Nyezsin városának kifosztása és lerombolása volt napiren-den: �1943. szeptember 14-én felrobbantották és felégették aBogun utca 3. szám alatti diákszálló épületét, kirabolták a Gogolutca 4. szám alatti könyvtárat; a könyvek egy részét elégették.Kifosztották a szertárakat és a laboratóriumokat.�68
A levéltári források alapján ma már meggyõzõdéssel állapít-hatjuk meg, hogy a horthysta magyar állam, illetve hadseregei az
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66 Lehetséges variáns: Lajos.
67 GARF. f. 7021 op. 127 gy. 82 l. 29. 
68 GARF. f. 7021 op. 127 gy. 82 l. 28. 
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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 bûncse-lekmények kategóriájába tartoznak, sohasem évülnek el. Álgya-PapZoltán altábornagy, e bûncselekmények egyik fõ szervezõje � amagyar tábornokok és fõtisztek háborút követõ perében � egye-düliként, mentségeket nem keresve ismerte el a népirtás tényétés abban játszott felelõsségét.69
A háborús bûntettekért a felelõsség kérdése természetesennem az utókor, nem a mai nemzedékek vállát nyomja. Nemze-tiségtõl függetlenül napjainkban a mi felelõsségünk �csak� any-nyi, hogy e bûncselekmények tényeivel, a gonosztettek szintevégtelen sorával szembenézzünk végre, létezésüket �elfogad-juk�, tudományosan és lelkileg feldolgozzuk, a tanulságokat le-vonjuk. Ez sem kevés. Az értõ olvasó tudja, hogy amikor háborús népirtás doku-mentumainak feltárásáról van szó, a dokumentumok, a feltáróbizottságok magukra a népirtás eseményeire, a bûncselekmé-nyekre koncentrálnak, nem pedig a humánum piciny szigeteitkeresik az embertelenség tengerében. Mégis mindig számításbakell venni a népi emlékezetben is fennmaradt, olykor legendák-ká színezett eseteket is, amikor magyar katonák magyar vagynémet katonák kezébõl mentették ki a szerencsétlen áldozato-kat, amikor önzetlenül segítettek az arra rászorulóknak. Külö-nösen azért fontos az ilyen ritka, legendás esetek összegyûjtése

326 KRAUSZ TAMÁS � VARGA ÉVA MÁRIA

69 Ezzel kapcsolatban az 1947 októberében�novemberében felvettkihallgatási jegyzõkönyv tanúsága szerint Álgya-Pap tábornok a kihall-gató szovjet tiszt kérdéseire az alábbi válaszokat adta: �Igen, a 105. meg-szálló hadosztály parancsnokaként elismerem felelõsségemet Szovjet-Ukrajna németek által ideiglenesen elfoglalt területén az irányításom alátartozó alakulatok tevékenységéért. (�) elismerem, hogy a magyar Ke-leti Megszálló Csoport 105. hadosztályának parancsnokaként valóban azakkori magyar fasiszta kormány és vezérkar akaratát hajtottam végre, ésrészt vettem az ukrán szovjet nép kiirtásában és leigázásában. A súlyosvérontással járó hitleri politika mûködését és tevékenységünket csakmost látom át, és mélyen elítélem mindezt.� CA FSZB Rosszii. D. ¹ N-19098. t. 1. ll. 28�39.
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is, mert a történelem nagy tanulsága: lehet embernek maradniaz embertelenség világában. Mementóként álljon elõttünk: min-dig van alternatívája az embertelenségnek � még akkor is, hatermészetesen nem kockázatmentes.70 Mindennek érdekében isszembe kell tehát néznünk a Horthy-rendszer kettõs népirtásá-nak (a holokauszt és a Szovjetunió népeivel szembeni genocídi-um) tényével. Ez a nemzetfelfogás segít bennünket abban, hogy túllép-jünk a bezárkózó és kirekesztõ nemzetszemléleten, amely nemis felel meg a magyarság gazdasági és kulturális érdekeinek, ha-gyományainak, hiszen mi, magyarok jobban rá vagyunk szorul-va más népekre, a velük való együttmûködésre, mint megfor-dítva. A történelmi múlttal való szembenézés ezt a nyitottsá-gunkat, a más népek iránti tiszteletet erõsíti, s ennek alapján miis joggal elvárhatjuk, hogy a mi nemzeti érzéseinket és hagyo-mányainkat viszont mások tiszteljék vagy legalábbis elfogadják. Az oroszországi levéltárak megnyitása a jövõben lehetetlen-né teszi mind a politikusok, mind a történészek részérõl azt a�közép-kelet-európai taktikát�, hogy Ausztriától Magyarorszá-gon át Lettországig a népirtás történetét illetõen a németekremutogassanak. A mai mainstream magyar akadémiai történet-
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70 A választás lehetõsége még végsõ helyzetben is lehetséges, amikitûnik � például � Belsõ Károly honvéd, önkéntes kivégzõ 1949-benkezdõdött perében, amikor a vádlott önmaga védelmében egyebekközött a következõket adta elõ a Voronyezstõl 30 kilométerre kivégzettszovjet civilek esete kapcsán: �Báródi õrmester (utolsó kívánságként � aszerk.) cigarettával kínálta õket, de azt nem fogadták el, Báródi õrmesterkérdésére, hogy nem félnek-e a haláltól, az idõsebb civil azt válaszolta,hogy õ régi kommunista, az is marad, és nem fél semmitõl. Ekkor JénaiVilmos fhngy méregbe jött, és kiadta a parancsot a kivégzésre. A kivégzõhonvédek Csorba János tataházi és még egy általam ismeretlen, kinek anevére már nem emlékszem. Csorba János a tüzelésre kiadott parancsotazonnal végre is hajtotta, míg a másik honvéd a tüzelést nem tudta vég-rehajtani, keze reszketett, és ezért a Jénai Vilmos ráordított, hogy gyáva,erre Báródi õrmester a félõs honvédnek a kezébõl kivette a puskát, átad-ta nekem, és én a kb. 65 éves idõs embert tarkón lõttem.� ÁBTL V-34417.14�15. Vajon ki a bátor, és ki a gyáva?�
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írás, mint jeleztük, úgyszólván nem vesz tudomást a szovjet te-rületeken elkövetett bûncselekményekrõl, a népirtásról, minthaaz nem a magyar történelem szerves része lenne. A németek azelmúlt hét évtizedben nem mutogathattak senkire, nekik végigkellett menniük a nemzeti önismeret kínos és nagyon is gö-röngyös, konfliktusokkal terhes útján. Évtizedeket megkésve, ami feladatunk sem lehet más, mint hogy éppen a nemzeti önbe-csülésünk érdekében magunk is saját történetünk részeként te-kintsünk a háború borzalmas eseményeire úgy, ahogyan történt,részrehajlás nélkül.Mindennek tükrében hangsúlyozzuk, hogy a Vörös Had-sereg magyarországi szerepérõl is teljes és tárgyilagos, doku-mentumokra épülõ képet kell felrajzolnunk, beleértve természe-tesen az elkövetett bûncselekményeket is. Jelen tanulmányunkés a témában nemrég megjelent dokumentumkötetünk71 e fel-adat elõfeltételeként is szolgálhat.
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71 Krausz Tamás �Varga Éva Mária (összeáll. és szerk.): A magyarmegszálló csapatok a Szovjetunióban. Levéltári dokumentumok 1941�1947.Budapest, 2013.
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FÓRIS ÁKOS
Partizán- és zsidópolitika a keleti fronton1

A Szovjetunió tengelyhatalmak által megszállt területén7 420 379 civilt � közel egyharmadukat zsidóságuk miatt � végez-tek ki a megszállók.2 E több mint 7 millió áldozatnak a jelentõshányada partizánháborúval kapcsolatosan halt meg, ugyanis afrontvonal mögött kialakuló partizántevékenységnek a nácimegszálló politikában a hadmûveleti és a közbiztonsági jelentõ-ségén túlmutató szerepe volt. Bár a német stratégiai gondolko-dásban rémálomként jelent meg a partizánháború képe,3 nép-irtó terveinek végrehajtására lehetõséget szolgáltatott a kialakulthelyzet. Hitler 1941. július 16-án kijelentette a fõhadiszállásánegy Göringgel, Rosenberggel, Lammersszel, Keitellel és Bor-mann-nal megtartott tanácskozáson: �A partizánháborúnak ismegvannak a maga elõnyei: lehetõséget biztosít mindazok meg-
1 A tanulmány egy átfogóbb kutatás része, mely a készülõ PhD-disszertációm tematikájába illeszkedik.
2 Ebben a számban nem foglaltatik benne a németországi kényszer-munkán, hadifogolytáborokban meghaltak, a megszállók politikájakövetkeztében, az elégtelen élelmezés vagy betegségektõl, járványoktólvagy éhínségtõl meghaltak, több mint 6 millió ember. Krausz Tamás: Ho-gyan írná át Ungváry Krisztián a nagy honvédõ háború történetét? In: GémesiFerenc (szerk.): A magyar megszállás � vajúdó nemzeti önismeret. Vá-lasz a kritikákra. (Poszt-szovjet Füzetek XX.) Budapest, 2013. 166. Még aszovjet emberveszteségekrõl lásd: Sevjakov, A. A.: A hitleri népirtás aSzovjetunió területén. In: Krausz Tamás (szerk.): Népirtás a Szovjet-unióban. (Szovjet Füzetek V.) Budapest, 1992. 61�78.
3 Snyder, Timothy: Véres övezet: Európa Hitler és Sztálin szorításában.Budapest, 2012. 273.
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semmisítésére, akik ellenünk vannak.�4 A partizánmozgalmak el-len még a német támadás elõtt meghozott német intézkedések �mint az 1941 márciusától formálódó Barbarossával kapcsolatoshadmûveleti utasítások, a május 13-án kiadott Kriegsgerichts-barkeitserlass és a június 6-án kiadott Kommisarbefehl � döntõ moz-zanatai voltak annak, hogy a fegyveres erõket a náci megsem-misítési politikába integrálják.5 Ennek érzékeltetésére érdemesidézni Beloruszszia példáját, ahol a kutatások szerint a német ésa szövetséges erõk 5295 helyen követtek el a civil lakosság ellenmészárlásokat.6Tanulmányomban arra vállalkozom, hogy megmutassam azösszefüggéseket a megszállók partizánellenes intézkedései és ahelyi zsidóság kiirtása között. A Szovjetunió megtámadásával azeddig � a zsidók elleni atrocitások ellenére is � legfõképpen jog-fosztó intézkedésekben megnyilvánuló náci zsidópolitika a zsi-dók fizikai megsemmisítésére tört. Amikor Himmler az Endlö-sung szempontjából sorsdöntõnek számító7 1941. december 18-iHitlerrel való tárgyalásáról kijött, az alábbit jegyezte meg határ-idõnaplójában: �Zsidókérdés � partizánokként kell végezni ve-lük.�8 Midõn Himmler párhuzamot vont a zsidók és partizánokmegölése között, akkorra már ennek kialakult gyakorlata volt akeleti fronton. Egy kutatás szerint 1942 végéig 750 000 zsidóhalt meg antipartizán hadmûveletek révén a Szovjetunió terü-letén,9 mely szám az addig legyilkolt zsidók egy jó részét ma-gában foglalta.
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4 Kershaw, Ian: Hitler 1936�1945: Nemezis. Budapest, 2004. 354�355.
5 Streit, Christian: Keine Kameraden: die Wehrmacht und die sowjeti-schen Kriegsgefangenen 1941�1945. Stuttgart, 1978. 35.
6 Gerlach, Christian: Kalkulierte Morde: die deutsche Wirtschafts- undVernichtungspolitik in Weissrussland 1941 bis 1944. Hamburg, 2000. 943.
7 Browning, Christopher: The Origins of the Final Solution: The Evo-lution of Nazi Jewish Policy, September 1939 � March 1942 (With contributionsby Jürgen Matthäus). Lincoln, 2004. 410.
8 Roseman, Mark: A végsõ megoldás. A Wannsee-jegyzõkönyv. Buda-pest, 2003. 83.
9 Westermann, Edward B.: Hitler�s police battalions: enforcing racialwar in the East. Lawrence, 2005. 3.
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A zsidók és a partizánok kapcsán a náci gondolkodásban aközös nevezõt az a tényezõ jelentette, hogy a megszállt terüle-teken ez volt az a két kategória, amelynek teljes megsemmisí-tésérõl döntöttek.10 E két csoport megsemmisítésének kérdésekét ponton kapcsolódott még össze. Elvi-ideológiai oldalról anácizmus eszmerendszerén is túlmutató zsidóbolsevizmus képeadta az ideológiai gyúanyagot.11 Azzal, hogy a náci gondolko-dók deklarálták: a bolsevik ideológia zsidó gyökerû, illetve hogya �vörös intelligenciát� a zsidók alkotják, innen már csak egylépés volt, hogy e gondolkodás fonalát követve, természetszerû-leg a szovjet hatalom legfõbb támogatói is csak a zsidók lehet-nek. Ehhez társultak olyan, még az antijudaizmus korából meg-lévõ antiszemita képzetek � melyek a világháborús vereséggel,illetve az azt követõ forradalmakkal megerõsödtek �, miszerint azsidókban a keresztény � mármint nem zsidó � társadalomnakaz elárulóját kell látni.12 A gyilkosok gyakran elhitték parancs-nokaik azon abszurd állításait, miszerint a zsidók által vezetettellenséges hatalmak követték el a partizántámadásokat.13
A �partizán és zsidó� összemosásának másik oldala pedigabból az önbecsapó mechanizmusból táplálkozott, miszerint a
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10 A Generplan Ost különbözõ tervezetei elõbb 31 millió, majd 46�51 millió szláv és zsidó megsemmisítésével számolt. (A háború alatt Ke-let-Európában a náci megszálló politika következtében mintegy 25 mil-lió zsidó és szláv halt meg.) Noha a nácik szlávpolitikáját a szakirodalomgenocídium szóval jelöli, nem volt cél minden szláv megölése, szembena zsidósággal vagy éppen a partizánokkal.
11 Errõl a kérdésrõl részletesebben lásd: Streit, Christian: The War inthe East, Anti-communism, and the Implementation of the Final Solution. In:Cohen, Asher � Cochavi, Yehoyakim � Gelber, Yoav (eds.): The Shoahand the War. New York, 1992.
12 Ez megmutatkozott abban is, hogy a zsidók meggyilkolásánakindokát a konkrét feltételek határozták meg. Így például a Német Biro-dalom által uralt Európában az elsõnek �zsidómentessé� tett országá-ban, Szerbiában is a partizánháborúval hozták összefüggésbe a zsidókkiirtását. Roseman: A végsõ megoldás, 60�61.
13 Goldhagen, Daniel: Hitler�s Willing Executioners: Ordinary Germansand the Holocaust. New York, 1996. 404.
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megszálló katonák számára a zsidók jelenléte potenciális ve-széllyel jár. A Barbarossa-hadmûvelet kezdetekor a �birodalom-ellenes elemek� likvidálására létrehozott négy Einsatzgruppelétszáma csupán 3000 fõ volt. E �feladatot� a Himmler által ké-sõbbiekben a front háta mögé kiküldött összesen mintegy 11 000fõnyi rendõri alakulatokkal14 együtt sem tudta volna végrehaj-tani. Ezért a tömeggyilkosságok elõkészítésében és kivitelezé-sében részt vettek a megszálló katonai alakulatok is. Még a kife-jezetten kivégzésekre kiképzett és ideológiailag fanatikus alaku-latok tagjainál is jelentõs idegfeszültséggel járt a civil lakosságlegyilkolása.15 Ez még inkább igaz volt � a szovjet hatalommalszembeni ellenérzés, hagyományos antiszemitizmus16 és náciideológiai ráhatás ellenére is � a sorkatonaság és a hadsereg tiszt-jeinek esetében.17 Az elkövetõk többsége számára is visszataszítófeladatsor kapcsán adott önfelmentési lehetõséget egy olyanképzet, miszerint akiket lelõttek, azokat saját biztonságuk végettölték meg.18 A �partizán zsidó� vagy a �partizánokkal összeját-szó zsidó� képe tulajdonképpen a náci eszmerendszer általkreált �judeobolsevizmus� különös vonása volt. A náci propa-ganda által sugallt zsidó fenyegetettség absztraktnak tûnhetettaz átlagember számára, hiszen például a vér fertõzése vagy anemzetközi zsidó összeesküvés közvetlenül nem volt megra-gadható probléma. Ám ha a valóságban meglévõ fenyegetett-ségekhez kötik bármilyen logikai buktatókon keresztül is a zsi-dóellenes elõítéleteket, akkor hatásosabb eszköz áll rendelke-
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14 Krausz Tamás: Antiszemitizmus � holokauszt � államszocializmus. Bu-dapest, 2004. 57.
15 Rhodes, Richard L.: A halál mesterei. Az SS-Einsatzgruppék és a holo-kauszt feltalálása. Debrecen, 2006. 228�241.
16 Hürter, Johannes: Hitlers Heerführer. Die deutschen Oberbefehlshaberim Krieg gegen die Sowjetunion 1941/42. München, 2007. 509�517.
17 Ez fõleg a déli hadseregcsoportban von Rundstedt alatt volt igaz.Shepherd, Ben: War in the Wild East: The German Army and Soviet Parti-sans. Cambridge, 2004. 68�69.
18 Vö.: Arad, Yitzhak: The Holocaust in the Soviet Union. Lincoln�Jeruzsálem, 2009. 215.; Goldhagen: Hitler�s Willing Executioners, 18., 152.
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zésükre az antiszemitizmus elterjesztésére és elmélyítésére. Eztette lehetõvé, hogy a Wehrmacht tábornokainak jelentõs há-nyada a zsidók megsemmisítését katonai biztonsági ügynek te-kintse. De ez alól a legénység jelentõs része sem volt kivétel. 
*

Tanulmányomban azokat az eseteket vettem górcsõ alá, ahol azsidók kiirtását �bandita-�, �partizán-� vagy �szabotázs-�cselek-ményre hivatkozva hajtották végre. A megszállt területekenkiépülõ igazgatás és az e területen tevékenykedõ szervek � azOrdnungspolizeitól a Wehrmacht egységeiig � mindegyike résztvett a zsidók kiirtásában, s ezalól nem képeztek kivételt a szö-vetséges országok megszálló haderõi sem. A Magyar KirályiHonvédség megszálló alakulatainak tevékenysége alapján mu-tatom be írásomban, hogy a náci megszállás direktíváit19 a szö-vetséges csapatok is követték, vagyis aktívan részt vettek a nácinépirtásban.

A zsidóság mint �közbiztonsági probléma�
A partizánharc és a zsidóság �összefüggésének� problémája mármegjelent Blaskowitz tábornoknak, a lengyelországi megszállóerõk parancsnokának 1940. február 6-i memorandumában:�Rossz úton járunk néhány tízezer zsidó és lengyel lemészárlá-sával, ahogyan ez most történik, mert tekintettel a lakosság tö-megére, ezzel sem a lengyel államiság gondolatát nem lehetagyonütni, sem a zsidókat nem lehet eltávolítani az útból. Ellen-kezõleg, a lemészárlás módja nagyobb kárt okoz, komplikálja agondokat, és sokkal veszélyesebbé teszi õket, mint hogyha meg-
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19 A megszálló csapatok megmaradt iratanyaga alapján is megál-lapítható, hogy több német hadseregparancsot kihirdettek a magyarcsapatok körében. Lásd például: Ungváry Krisztián (szerk.): A másodikvilágháború. Budapest, 2005. 186�189.
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gondoltan és célratörõen cselekednénk.�20 Ugyan a memoran-dum további része a kivégzõosztagok elvadulásának problémá-járól szól, felismerhetõ benne az �ellenség� rendezettebb és fe-gyelmezettebb megsemmisítésének az igénye is.21 
A partizánok és a zsidóság kérdése felmerült a Szovjetuniómegtámadása elõtt az SS-ben is. Dr. Walter Blume, a Einsatz-kommando 7a parancsnokának egy Heydrichhel folytatottmegbeszélésére emlékezve megemlítette, hogy �Heydrich magaelmondta, hogy a küszöbönálló orosz hadjárat során partizán-háború várható, és ebben a régióban sok zsidó él, akiket fel kellszámolni�.22
Amíg a komisszárparancsot csak a magas rangú tisztek kö-zött terjesztették, addig az 1941. június 4-én kiadott, az OKWAbteilung Wehrmachtspropaganda osztálya által terjesztett23

Útmutató a csapatok viselkedéséhez Oroszországban (Richtlinien fürdas Verhalten der Truppe in Rußland) címû utasítást a csapatoknakosztották ki. Ez a német katonák számára ideológiai útmutatóulszolgáló kiadvány leszögezte, hogy �ez a harc könyörtelen éserõteljes lépéseket követel a bolsevik agitátorokkal, a gerillákkal,a szabotõrökkel és a zsidókkal szemben, valamint szükségesséteszi minden aktív vagy passzív ellenállás teljes felszámolását�.24
Walter von Reichenaunak a 6. hadsereg számára kiadott, Hitleráltal rendkívül üdvözölt s a Wehrmacht számára példamuta-tónak mondott parancsa szerint a hadsereg �további célja, hogya hadsereg hátában keletkezõ felkeléseket, amelyeket tapasztalatszerint mindig zsidók szítanak, csírájában elfojtsa�.25

Ezek az instrukciók a gyakorlatban is megvalósultak. Az1941 júniusában és júliusában agyonlõtt zsidók likvidálásának
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20 Uo. 176.
21 Bartov, Omer: Hitler�s army: soldiers, Nazis, and war in the ThirdReich. New York, 1992. 65�66.
22 Goldhagen: Hitler�s Willing Executioners, 149.
23 Browning: The Origins of the Final Solution, 250.
24 Hartmann, Christian: Wehrmacht im Ostkrieg: Front und militärischesHinterland 1941/42. München, 2009. 703.; Davidowitz, Lucy: Háború a zsi-dók ellen, 1933�1945. Budapest, 2000. 124�125.
25 Ungváry (szerk.): A második világháború, 186�187.
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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 tábor-nok, a Közép Hadseregcsoport mögöttes területeinek parancs-noka egy fegyveres szervek közötti közös tanácskozást hívottössze a partizánháború ügyében. A tanácskozáson megjelenteka megszállt területek legjelentõsebb karhatalmi vezetõi, mintBach-Zelewski, a Közép Hadseregcsoportnál a magasabb SS ésrendõrség parancsnoka, Arthur Nebe, az Einsatzgruppe B pa-rancsnoka és Hermann Fegelein, az SS lovassági dandár vezetõ-je, akinek egységei a Pripjaty-mocsarakban 14 178 �fosztogatót�,vagyis zsidót öltek meg.27 A tanácskozás legfõbb témája a zsidókés a partizánmozgalom kapcsolata volt, ahol mind a hadsereg,mind az SS részérõl konstatálták, hogy a zsidók és a partizánokközött elválaszthatatlan kapcsolat van. Von Schenckendorf je-lentette ki a tanácskozás legfõbb konklúzióját:28 �Ahol parti-zánok vannak, ott zsidók is vannak, és ahol zsidók vannak, ottvannak partizánok is.�29 A gyilkolási mechanizmus kereteinekmeghatározását szorgalmazták: így gettókat kell felállítani �ab-ban az esetben, ha [a zsidókat] nem lehet kiirtani azonnal�.Végül az �elmélet és gyakorlat egyesítése� érdekében a konfe-rencia végén Mogiljov mellett egy �bemutató� keretében 19 zsi-dó nõt és 13 zsidó férfit lõttek agyon.30 Ugyancsak Himmler1941. augusztusi minszki látogatása idején �mintegy száz zsidókém és szabotõr� kivégzését szemlélte meg.31
Ennek szellemében a német hadsereg részérõl � fõleg 1941-ben, amikor a megszállt területeken élõ zsidó lakosság jelentõsrésze még élt � az akkor még csak éledezõ partizánmozgalom-
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26 Longereich, Peter: Holocaust: The Nazi Persecution and Murder of theJews. Oxford, 2010. 204.
27 Rhodes: A halál mesterei, 130.
28 Browning: The Origins of the Final Solution, 288.; Shepherd: War inthe 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 legyil-kolását tekintették. Errõl jegyezte meg a minszki körzetben szol-gáló Bechtolsheim tábornok: �Ha egy faluban szabotázs történt,és mi kiirtjuk a falu valamennyi zsidó lakosát, akkor nyugodtaklehetünk, hogy az elkövetõk is köztük voltak, vagy legalábbazok, akik mögöttük álltak.�32 Ugyancsak a 707. gyaloghadosz-tály 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 megsemmisí-tésüket könyörtelenül el kell végezni.�33
Az 1941. november 13-án Az ellenség állama címû, a Belo-russziában szolgáló katonák számára kiadott irányelv leszögezi:�A legutóbbi mûveletek eredményei bizonyítják, hogy a zsidókszerepe a partizánok között nõtt. Többet kell tenni annak ér-dekében, hogy a zsidókat kivétel nélkül eltüntessék a területrõl.�Az 1941. december 8-án készített, a belorussziai hátsó területekparancsnokságának novemberi tevékenységérõl szóló jelentésaz alábbi következtetést vonta le: �Zsidók: Jelentem, a zsidók-kal, azaz a bolsevik ideológia szócsöveivel és a partizánmozga-lom vezetõivel szemben teljes sikert arattunk. A zsidókat gettó-ba helyezik, és kiirtják õket� ez van leginkább nyugtató hatás-sal a régióra.�34
A zsidóság és a partizánok azonosítása a kollaboráns helyilakosság körében is elterjedt. Ezt az általánosan jelen lévõ anti-szemita elõítéleteken kívül az is elõsegítette, hogy a megszálltterületeken kifejtett propagandának része volt a partizánok és azsidóság tudatos azonosítása.35 Egy Einsatzgruppe-jelentéskiemeli, hogy az 1941. szeptember 24-i robbantássorozatot
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32 Snyder: Véres övezet, 274�275.
33 Arad: The Holocaust in the Soviet Union, 217.; Browning: The Originsof the Final Solution, 288.
34 Arad: The Holocaust in the Soviet Union, 217�218.
35 Uo. 69. Egy partizánellenes röpcédula kifejezetten az �orosz ke-resztény polgárokat� szólította meg Voronyezs környékén. Filonyenko,Sz. I.� Filonyenko, M. I.: Lélektani háború a Donnál. A fasiszta propagandamítoszai. 1942�1943. Budapest, 2012. 113.
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követõen az ukránok �úgy tartják, hogy a zsidók az NKVDinformátorai és ügynökök, akik az ukrán nép ellen a terrort elin-dították�.36 Egy zsitomiri jelentés pedig azzal indokolta a zsidókkivégzését, hogy �a zsidók terrorizálták a lakosságot, és szoroskapcsolatot tartottak fenn a közelben lévõ fegyveres partizá-nokkal�.37
Amikor a zsidók megsemmisítése helyett gazdasági megfon-tolásokból a rabszolgamunkájukat elõnyben részesítõ hangokérkeztek a náci felsõ vezetés egyes köreitõl, akkor éppen a zsi-dóknak a partizánmozgalmakban játszott állítólagos szerepevolt az az érv, mellyel az azonnali megsemmisítés hívei éltek.Amikor felmerült a zsidó szakmunkások munkáltatásánakkérdése 1942-ben, akkor a Reichskommissariat Ostland PolitikaiOsztályának véleménye az volt, hogy a zsidó szakmunkásokgazdasági értéke nem olyan magas, mint azok a veszélyek, ame-lyek a partizánok támogatásából fakadnak.38 A deportáláskor isszempontként jelent meg a partizántevékenység. Himmler egy1943. január 20-i levelében kijelenti, hogy: �A feltételezett par-tizánoknak és azoknak a deportálása, akik segítségükre lehet-nek, lényeges elõfeltétele a tisztogatásnak (�) az orosz terüle-teken. Ebben az összefüggésben a zsidók deportálása elsõrendûfontossággal bír.�39
A megszálló magyar haderõ esetében is a helyi zsidóságkérdése elsõsorban mint �közbiztonsági� probléma jelent meg.Ebben a tekintetben a magyar hadsereg gondolkodását talánSchell Zoltán foglalja össze leginkább az 1942-ben megjelent
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36 Krausz: Antiszemitizmus � holokauszt � államszocializmus, 72. Ebbenközrejátszhatott az is, hogy a németek a kijevi tûzvész alkalmával újsá-gok útján tették közhírré a zsidók állítólagos felelõsségét. Krausz Tamás(szerk.): A sztálinizmus hétköznapjai: tanulmányok és dokumentumok a Sztá-lin-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 againstSoviet partisans 1941�1944. London, 1979. 87.
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Megszálló csapataink Ukrajnában címû tanulmányában. Ennek atanulmánynak azért van külön jelentõsége, mert a Vezérkari Fõ-nökség �a vezérkari tisztek személyes és kiképzési ügyeire; had-tudományi ügyekre� vonatkozó 4. osztálya arra érdemesnektalálta, hogy A folyó háború tapasztalatainak ismertetése címû se-gédlet 10., Partizánharcok címet viselõ füzetében egy az egybenátvegye Schell tanulmányát.40 Ezt a segédletet a magyar had-seregben széles körben � hadosztályonként 80-80 példányban �kiosztották.41
Schell a partizánok �emberanyagát� vizsgálva 3. csoportkéntjellemzi az �orosz csapatok elvonulása után ott maradt zsidó-kat�. Mind a Magyar Katonai Szemlében megjelent tanulmány-ban, mind pedig a VKF 4. osztálya által kiadott segédletbenszükségesnek tartja a szerzõ kurzív betûvel kiemelni a követ-kezõ állítást: �Minden zsidó � nemre és korra való tekintet nélkül � apartizánokkal tart!� A zsidók tevékenységét elsõsorban abban látjaa szerzõ, hogy �agitálnak, lázítanak, toboroznak, hordják a hí-reket, és terjesztik a rémhíreket�. Nem fukarkodik a zsidósággalszembeni dehumanizáló attitûd megjelenítésével. Így a zsidók�a tengelyhatalmakkal szemben táplált gyûlölettõl vezetve�fejtik ki tevékenységüket, akik �a partizánok keze közé kerül-nek�, azokat �válogatott kegyetlenséggel, megbecstelenítõ kín-zások közepette mészárolják le�. �Kegyetlen vérszomjtól és izzógyûlölettõl áthatva, hisztérikusan követelik� azok lemészárlását,akik a partizánokhoz nem kívánnak csatlakozni. Végsõ konklú-zióként az alábbi következtetést vonja le a szerzõ: �Ezért a zsi-dókkal szemben semmiféle könyörületnek sincs helye!�42 A par-tizánokkal szemben követendõ harceljárás fejezetben pedigmég egyszer leszögezi, hogy mivel a �zsidók kivétel nélkül a
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40 Schell Zoltán: Megszálló csapataink Ukrajnában. In: Magyar KatonaiSzemle, 1942/5. 225�258.
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. 11�12.
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partizánok pártján állnak�, a magyar katona számára elsõrendûérdek �teljes ártalmatlanná tételük�.43
Tehát a partizán és zsidó fogalma közé egyenlõségjel tehetõ,mely azonosítást a gyakorlatban is alkalmazták. Így példánakokáért Hadváry Pál vezérkari százados, a 105. gyalogdandár ve-zérkari fõnöke 1941. december 22-én arról jelentett, hogy a par-tizánharc keretében kivégeztek egy �90 fõs zsidó bandát�, akikélelmiszert szállítottak a partizánoknak. Viszont ha hozzá-vesszük, hogy ez a 90 fõ egy orosz falu teljes zsidó lakosságavolt, akkor értelmezhetõ a jelentés valójában.44 Másrészt 1942augusztusában a munkácsi parancsok �partizángyakorlatot�rendezett abból a feltevésbõl kiindulva, hogy a zsidók a partizá-nok, akiket ártalmatlanná kell tenni.45 Bozóky Géza visszaemlé-kezésében is megemlíti, hogy partizánok elfogása esetén az elsõkérdések egyike az volt, hogy �vannak-e közöttük zsidók is�.46
Ennek a gyakorlatnak a parancsba foglalása viszont nem lel-hetõ fel a Magyar Megszálló Csoport iratanyagában, ám a szov-jet zsákmányanyagban vannak erre vonatkozó információk. Ígypéldául a 16. sz. melléklet a 7400/MM A 1942. sz. rendelet IV. feje-zetéhez címû írás leszögezte: �Zsidókkal szemben kíméletneknincs helye. (�) Zsidó a 2. hadsereg mûködési területén nemmaradhat. Azokat a községbe, városba való beérkezés (bevo-nulás) után azonnal össze kell gyûjteni, és azonnal át kell adniõket a legközelebbi német csendõrparancsnokságnak.� Egy, aMagyar Megszálló Csoport által 1942. január 19-én kiadottÖsszefoglaló jelentés a partizánok tevékenységérõl pedig azt a megál-lapítást tette, hogy �a zsidók maradéktalan kiirtása elsõrendûérdek�.47
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43 Uo. 34�35.
44 Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban.Budapest, 2005. 115.
45 Saly Dezsõ: Szigorúan bizalmas: fekete könyv: 1939�1944. Budapest,1945. 535.; Gosztonyi Péter (szerk.): Szombathelyi Ferenc visszaemlékezése1945. Budapest, 1990. 40.
46 HL VI. 233. Tanulmánygyûjtemény 3409. (Bozóki Géza) 120.
47 Háy Gyula: Partizánok tükre. Budapest, 1945. 58.
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A zsidók és partizánok azonosítása fellelhetõ a felsõbb pa-rancsnokokon túl az alacsonyabb rangú tisztek és a legénységiállomány körében is. A 32/II. zászlóalj egyik õrvezetõje magátegy levelezõlapon �partizánok hóhéra és zsidók gyilkosa� meg-nevezéssel illette egy hadifogoly-nyilvántartási lap tanúságaszerint.48 Weisz István munkaszolgálatos vallomása szerint azalábbi szavak kíséretében vert egy magyar katona egy szovjethadifoglyot: �Az ilyen átkozott kommunisták és zsidók miattvan itt nekünk ez a háború.�49

A zsidóság mint a megtorlás alanya
A náci retorikát áttekintve megállapítható, hogy a zsidóellenesintézkedések jelentõs részét oly módon interpretálták, mint egy-fajta megtorlást. A Kristályéjszaka kiinduló ürügyét vom Rathmeggyilkolása adta, a németországi zsidók keletre deportálásá-nak kezdetét pedig a volgai németek Szibériába való deportá-lásával �legitimálták�. Sõt Hitler az 1939. január 30-án a Reichs-tagban elmondott beszédében is olyan retorikát használt, amely-ben �egy világháborúba belerángató� �nemzetközi pénzügyizsidóságra� való válaszlépésként fogalmazza meg a �zsidó fajeurópai megsemmisülését�. Ezentúl általános vádként merült fela zsidókkal szemben a Németország és szövetségesei elleni bom-bázások támogatása is.A háború kezdetétõl a megtorlások elsõrangú célpontjai azsidók voltak. Karl-Heinrich von Stülpnagel, a 17. hadseregparancsnokának utasítása értelmében a �kollektív megtorlásoknem lehetnek válogatás nélkül. Mindaddig, amíg nincs egy-értelmû bizonyíték arra, hogy az ukrán lakosság felelõs egy tá-madásért, a falu vezetõjének kell elsõ lépésben kiválasztania azsidó és kommunista lakosokat [a megtorlásra] (�) A Fiatal
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48 Krausz Tamás �Varga Éva Mária (összeáll. és szerk.): A magyarmegszálló csapatok a Szovjetunióban. Levéltári dokumentumok 1941�1947. Bu-dapest, 2013. 470.
49 Uo. 457.
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Kommunisták zsidó tagjait érdemes külön kiemelnünk, mintminden szabotázs- és banditatevékenység tetteseit.�50 Az Ukrajná-ban állomásozó megszálló hadsereg 1941. október 10-i rendelke-zése értelmében a szabotázscselekmények visszaszorítása érde-kében kiállítandó túszok 50 százalékának zsidónak kellett lennie.51
A német hadseregben kiadott parancsok nem nélkülözték apatetikus hangvételt sem. Von Reichenau hírhedt 1941. október10-i hadseregparancsa meghirdette, hogy �a zsidó alvilági nép-ségnek (jüdischen Untermenschtum) keményen, de az igazságszerint kell vezekelnie�.52 Erich von Manstein a 11. hadseregnek1941. november 21-én kiadott parancsában pedig arra szólítottafel katonáit, hogy �a katonának megértést kell mutatnia a zsi-dóknak, a bolsevik terror szellemi hordozóinak a kemény bûn-hõdésével szemben�.53
Egy kisinyovi jelentés szerint 400 zsidót azért lõttek agyon,mert ismeretlenek német orvosi teherautókat világító jelzésselláttak el a �vörös pilóták� számára.54 Miután Szmolovicsnál többalkalommal is felrobbantották a Minszk�Szmolenszk vasútvo-nalat, egy Minszkbõl odavezényelt kommandó 1401 zsidót lõttle a településen.55 A Reichenau 6. hadserege kapcsán elvégzettvizsgálatok szerint már 1941 júliusának legelején végeztek kizsidókat megtorlásul az NKVD tevékenysége miatt.56 Egykatona 1941 októberébõl már így emlékezett vissza a zsidóelle-nes intézkedésekre: �A [partizán] támadásokat követõen számosembert, különösen zsidókat, rövid úton összeszedték, s a hely-
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50 Shepherd: War in the Wild East, 64.
51 Arad: The Holocaust in the Soviet Union, 116.
52 Ungváry (szerk.): A második világháború, 186.; Dawidowicz: Háborúa zsidók ellen, 125.
53 Bartov: Hitler�s army, 130.
54 Arad: The Holocaust in the Soviet Union, 216.
55 Uo. 217.
56 Post, Walter: Az úgynevezett �tettesek� részaránya a milliós hadsereg-ben � Kvantifikálási kísérlet a 6. hadsereg példáján az 1941-es oroszországi had-járatban. In: Poeppel, Hans � Prinz von Preussen, Wilhelm-Karl � vonHase, Karl-Günther (szerk.): A Wehrmacht katonái. Debrecen, 2001. 468.

4.szovjet tört.qxd  2015. 01. 15.  13:05  Page 341



színen agyonlõtték, a házaikat felgyújtották.�57 Általában a nácika nagyobb zsidómészárlásokat �megideologizálták�, �megokol-ták� a jellemzõ hamis vádakkal.A legjelentõsebb megtorló akciók 1941 szeptemberében Uk-rajnában történtek. Erwin Bingel Oberleutnant, a 12. hadseregegyik tisztjének 1945. augusztusi visszaemlékezése szerintHimmlernek az 1941. szeptember 19-i umanyi tömeggyilkossá-got elrendelõ parancsa ezt tartalmazta: �A kijevi körzetben lévõvinnyicai erdõben hat kiváló tisztünkre bukkantunk, akiketmeggyilkoltak, és felakasztottak egy fára. (�) Mivel teljesen biz-tosra vehetõ, hogy a tettet zsidó partizánok követték el, elrende-lem, hogy a kijevi körzetben 10 000 zsidónak � nemre és életkor-ra való tekintet nélkül � kell meghalnia a fentebb említett tisztekmindegyikéért.�58 A Babij Jar-i mészárlást is �megtolásként� in-dokolták a megszállók. Miután 1941. szeptember 19-én a németcsapatok bevették Kijevet, 24-én robbanássorozat rázta megKijev belvárosát, mely közel háromszáz német halálát okozta.59
A megszállási gyakorlatnak megfelelõen a szabotázscselekménytterrorral kívánták orvosolni. Egy Einsatzgruppe-jelentés hamarleszögezte: ��mint bebizonyosodott, a zsidók jelentõs szerepetjátszottak. Állítólag 150 000 zsidó élt itt� Legalább 50 000 zsidókivégzése tervezett. A német hadsereg üdvözli az intézkedé-seket, és drasztikus eljárást követel. A helyõrség parancsnokatámogatja a 20 zsidó nyilvános kivégzését.�60 Szeptember 26-ána Friedrich Ebenhard vezérõrnagy, Kijev katonai kormányzója,Friedrich Jeckeln SS-Obergruppenführer, a Déli Hadseregcso-port magasabb SS és rendõrségi vezetõje, dr. Otto Rasch, azEinsatzgruppe C vezetõje és Paul Blobel, a Sonderkommando 4aparancsnoka megegyeztek abban, hogy a megtorlás alanyai aKijevben maradt zsidók legyenek.61 Az Einsatzgruppe C lako-nikusan ekképp számolt be a történtekrõl: �A kijevi gyújtogatás
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57 Bartov: Hitler�s army, 154.
58 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, 238�239.
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megtorlásaként az összes zsidót letartóztattuk, és szeptember29-én, valamint szeptember 30-án összesen 33 771 zsidó kivégzé-sére került sor.�62
Arról, hogy zsidókat megtorlásképpen végeztek volna kimagyar csapatok, a kutatás jelenlegi állása szerint kevés infor-mációnk van. A Pápa Nándor és társai elleni perhez csatolt fény-kép is tanúskodott63 arról, hogy a zászlóalj tagjai partizántevé-kenység megtorlására hivatkozva végezték ki a zsidókat.64

Viszont a megtorlások megítélésében felfedezhetõ a magyar ka-tonák esetében is a náci propaganda hatása. A gettók felszá-molásában részt vevõ 49/II. zászlóalj egyik katonája, Luczi Istvánúgy kommentálta az eseményeket, hogy �most megfizetnekKóbiék a gazemberségükért�.65 Nemeskéri Kiss Miklós, a 2. had-sereg-parancsnokság 1a osztályának segédtisztje ekképp kom-mentálja naplójában a minszki zsidóság legyilkolását: �Ugyan-csak Minszkben egy zsidónegyedben [az egyik] házban találtakegy elrejtett rádióadót, mely állandó összeköttetésben állott aMoszkva melletti központi vezetõ szervvel. Ilyen esetben aztána németek sem bánnak kesztyûs kézzel a bûnösökkel. Itt példáulnyilvános megtorlásul 12 000 minszki zsidót végeztek ki egy napalatt! A megmaradt pár szálnak azt hiszem nem lesz már kedvehasonló dolgokba kezdeni! Kegyetlen dolog, nem mondom, deekkora megszállt területen rendet fenntartani másképp, mintvasököllel nem lehet. No meg aztán a nemkívánatos elemek ki-irtására ez a legjobb és leghatásosabb mód.�66
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62 Kershaw: Hitler, 404.
63 Sajnos a perhez csatolt fényképek sem a bírósági, sem a nyomoza-ti anyagban nem lelhetõk fel.
64 �Az I. jelölt kép 1942 márciusában GAJSZINBAN készült, melyen kétorosz és egy zsidó partizán elõtt a halálos ítéletet kihirdetik.� Budapest Fõvá-ros Levéltára (a továbbiakban: BFL) VII. 5. e. 7555/1950. 26. (JelentésPápa Nándor volt alezredes elõállítása, illetve annak lakásán házkutatásmegtartása 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 1942�1943.Budapest, 2007. 149.
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Partizánvadászat a zsidók ellen
A partizánok elleni harc és a holokauszt legszorosabb összefüg-gését a belorussziai partizánvadász-hadmûveletek mutatják.A 101. Polizei-Bataillon tagjai szerint a partizánellenes akciók je-lentõs része zsidóvadászatot jelentett.67

A nyugat-belorussziai katonai parancsnok jelentése szerintmár 1941. október 11. és november 10. között a partizánokkalszembeni harc során 10 940 ember került fogságba, akik közül10 431-et ki is végeztek. Hogy mennyire nem lehetett ez a parti-zánharc eredménye, az mutatja, hogy eközben a német vesz-teség két halottat és öt sebesültet számlált, akik valószínûlegbalesetet szenvedtek. A valóságban ezek a fogságba esett, majdkivégzett �partizánok� a Szlonim régió zsidóságát fedték.68 Máraz Einsatzgruppe A 1941. decemberi jelentése szerint az év vé-géig a területükön lévõ Wehrmacht-egységek � elsõsorban a hír-hedt 707. hadosztály területén � 19 000 �partizánt és bûnözõt,többségében zsidót� öltek meg.69
A német jelentések alapján a partizánok elleni �Großaktion�-ok egy része kifejezetten az erdõkben bujkáló zsidók (Waldjude)ellen irányult, annak ellenére is, hogy amikor ezek az Aktionokelkezdõdtek � az elsõ, Bamberg kódnevet viselõ nagy akció 1942.március 26-án indult el �, már a térségben élõ zsidók döntõ ré-szét megölték a megszállók. Az 1942. augusztus 22. és szeptem-ber 9. között lefolytatott Sumpffieber nagy akció keretébenmegölt 10 063 ember közül 8350, azaz több mint 80 százalékvolt zsidó. Az 1942 novemberében lefolytatott Nürnberg és de-cemberében a Hamburg nagy akció áldozatainak mintegy fele
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67 Browning, Christopher: Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101and the Final Solution in Poland. New York, 1992. 126.
68 Arad: The Holocaust in the Soviet Union, 221�222.
69 Headland, Ronald: Massages of Murder. A Study of the Reports of theEinsatzgruppen of the Security Police and the Security Service, 1941�1943.Cranbury�London�Mississauga, 1992. 143.
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volt zsidó.70 Az 1943. február 8. és 26. között lezajlott Hornungnagy akció kapcsán megöltek mintegy negyedét � 12 897 fõbõlmegközelítõleg 3300 fõ � tették ki a zsidók. Az Altona akcióáldozatai közül minden tizedik ember volt zsidó.71 ChristianGerlach ennek alapján a partizánellenes akciók zsidó áldoza-tainak számát 5-10 százalékra,72 Timothy Snyder 30 000 fõreteszi.73 Wilhelm Kube 1942. július 31-én Alfred Rosenbergnek írtlevelében azzal dicsekedett, hogy csak az �utóbbi tíz hétben fel-számoltunk 55 000 zsidót�, akik a partizánokat támogatták.74
Ezen adatok kapcsán természetesen fel kell vetni azt a kér-dést is, hogy az említett akcióban megölt zsidók mekkora hánya-da lehetett valóban fegyveres ellenálló. Ha megvizsgáljuk anémet jelentésekben a zsákmányolt fegyverek, illetve az akciókeretében meghalt német vagy kollaboráns katonák, policájokszámát, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy fordítottanarányos a zsákmányolt fegyverek és a partizánvadászok áldo-zatainak száma a legyilkoltak közötti zsidó aránnyal. Így aSumpffieber nagy akció során említésre nem méltó fegyver-mennyiséget zsákmányoltak, németek haláláról pedig nincs adat.A Hornung nagy akció keretében 133 fegyvert zsákmányoltak,és 29 fõt vesztettek, mely így is messze aránytalan � hiszen százlegyilkoltra jutott egy fegyver! �, de itt már lehetett némi fegyve-res ellenállás.Sõt az említett partizánakciók nem is csak az erdõben rej-tõzködõ zsidókra terjedtek ki, hanem a belorussziai gettók la-kosságára is. Így a Sumpffieber nagy akció keretében megöltekközül 6000 fõ a baranovicsi gettó felszámolása során halt meg.
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70 Nürnberg: 2974 fõbõl 1826 zsidó; Hamburg: 6172/6874 fõbõl2988/3658 zsidó. Gerlach: Kalkulierte Morde, 900.
71 1032 fõbõl 126 zsidó.
72 Uo. 913.
73 A számítások problémáira jól mutat rá egy német parancsnok nap-lója: �A házakban és bunkerekben bennégett banditákat és zsidókat nem szá-moltuk össze.� Snyder: Véres övezet, 293.
74 Cooper: The phantom war, 87.
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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 megsemmi-sítésének folytatása a kisebb ellenállás révén könnyen megvaló-sult. Az egyre erõsebb partizánegységek helyett a megszállók-nak könnyebb volt �eredményt felmutatni� az egyik �fõellen-ség�, a zsidóság megsemmisítésében, mint a másik �fõellenség�,a partizánokkal szemben. Így például a GebietskommissariatVileika 1942. május 27-i SiPo jelentése szerint miután nem sike-rült a helyi partizántevékenységet felszámolni, három lépésben�teljes mértékben megoldott a zsidóprobléma�.76
A magyar megszálló alakulatok esetében is több alkalommaltalálkozhatunk azzal a jelenséggel, hogy a gettók felszámolásátpartizánvadászatként könyvelték el.1942 április�májusában a Pápa Nándor alezredes vezette,Gajszinban állomásozó 49/II. zászlóalj 6 gettó felszámolásábanmûködött közre a zsidókat a gettóból a kivégzés helyszínérekísérõ és ott a mészárlást biztosító fegyveres keretként. Igaz, en-nek az alakulatnak sem maradt fenn az iratanyaga, ám a zász-lóalj tagjai ellen folytatott perek tanúságai szerint ezeket a tö-meggyilkosságokat is partizánvadászatként jelentették a felsõbbparancsnokságoknak. Kormos Mihály szerint a zászlóalj ese-ménynaplójába partizánvadászat került, s ez alapján jelentetteka Kazatinban lévõ ezredparancsnokságra: �A jelentés tartalmaz-ta, hogy a németek a zászlóaljtól karhatalmat kértek különbözõakciók végrehajtására a polgári lakossággal kapcsolatban.�77
Hasonló kép tárul elénk a szovjet csapatok által zsákmá-nyolt magyar csapatanyag alapján is. Háy Gyula közölt 1943-banegy dokumentumot, mely a 32/5. század egy 1941. decemberi ak-
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75 Gerlach: Kalkulierte Morde, 705., 913.
76 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. áp-rilis 3.)
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ciójáról tudósít. A jelentés szerint egy falu 1941. december 8�9-iátvizsgálása során a falu 4 partizán lakosát elfognia nem sikerültBerencsváry hadnagy századának, de helyette kivégeztetett 25zsidót.78 Ugyancsak sokatmondó, hogy több, a 2. hadsereg há-tában történt partizánvadászatról szóló jelentésben külön ro-vatként jelenik meg a megölt zsidók száma.79 Szovjet dokumen-tumok alapján a Csernyigovi területen állomásozó 105. hadosz-tály is részt vett zsidóellenes partizánvadászatokon.80
A legjellemzõbbnek mégis az 50/I-es zászlóalj partizán-vadászatát találhatjuk. Az 1941. november 17-én kiadott 10. sz.Magyar Megszálló Csoportparancsnoksági parancs szerint az50/3. század �a német hatóság felkérésére azt a feladatot kapta,hogy a Bukiban és környékén merényleteket és gyilkosságokatelkövetõ partizánbandákat kutassa fel és tegye ártalmatlanná�.E háromnapos akció keretében 137 egyént �tettek ártalmatlan-ná�.81 Késõbb a század tagjai közül többek is megkapták a má-sodosztályú német vaskeresztet is,82 ami még inkább kiemeli avállalkozás jelentõségét. Bár a 37. gyalogezred iratanyaga teljesmértékben megsemmisült, így az eredeti jelentés nem lelhetõfel, a Mészáros Lajos és társai népbírósági pere feltárta ennek a�partizánakciónak� a részleteit.83
A peranyag alapján megállapítható, hogy az 1941. október30-án Umanyba beérkezett, Szabó Imre által vezetett 3. századot
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78 Háy: Partizánok tükre, 49.
79 Pl. HL. II. 1453. 6. dob. 114. (Napló 402. sz. melléklet � Harchelyzetjelentés. 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 te-vékenységrõl.)
80 Krausz�Varga (összeáll. és szerk.): A magyar megszálló csapatok aSzovjetunióban, 275.
81 HL. II. 1458. 1. dob. 10. sz. Magyar Megszálló Csoportparancs-noksági parancs. 1941. november 17.
82 21. számú Honvédségi Közlöny � 1942. május 26. 576. � Szabó ImreIV. 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 zászlóaljpa-rancsnoktól azt a parancsot kapták, hogy �partizánharcra indul-janak.� November 2-án délután 2 órára érkezett meg Bukiba amintegy 80 fõs legénység, ahol német alárendeltségbe kerültek.Egy vagy két napon keresztül néhány német katona és ukránmilicista társaságában átfésülték a környezõ erdõket partizáno-kat keresve, de nem sikerült elfogniuk egy partizánt sem.November 4-én vagy 5-én Szabó Imre azt a parancsot adta kia partizánvadászatra vezényelt legénységnek, hogy kutassák átBuki település házait, s a házakban található egyéneket szedjékössze, mivel õk értesítették elõzõ nap az erdõben lévõ partizá-nokat. A vallomások szerint Szabó fõhadnagy ezt a parancsot ahelybeli német alakulat parancsnoka, Schultz hadnagy tanácsá-ra adta ki. Schultz az elõzõ napi sikertelen partizánvadászatrólhallva ugyanis kijelentette, hogy a partizánok a magyarok meg-érkezését követõen mentek el, mivel � az alá beosztott ukránmilicistáktól hallott információkra hivatkozva � a település lako-sai figyelmeztették az erdõben lévõ partizánokat a veszélyre.Erre reakcióként összeszedték a falu zsidó lakosait, mintegy százfõt. Miután a magyar katonák összeterelték a zsidókat, Szabófõhadnagy Mészáros Lajos szakaszvezetõnek azt az utasítástadta, hogy 10-12 katonával az összeszedett mintegy 100 embertkísértesse Gajszinba. A németek viszont átvették a magyaroktólaz összegyûjtött személyeket, és ukrán milicisták közremûkö-désével a település végén lévõ kivégzõgödörbe lõtték õket.A kivégzés alatt Szabó Imre századának feladata volt a keret adá-sán túl még a gettó vagyonának az õrzése.Tehát a magyar katonák egy klasszikus megtorló akcióbanvettek részt, melynek alanyai a helyi zsidók voltak.

Végül is a civil és fegyvertelen lakosok százezreinek agyonlövé-sében és falvak ezreinek felgyújtásában � mellyel az ottanilakosságot megfosztották egzisztenciális létfeltételeitõl � inkábbtetten érhetõ a náci kizsákmányoló megszálló politika, mint a
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partizánveszélyre adott reális válaszok. Habár egyes katonatisz-tek részérõl � fõleg a háború elhúzódásával, amikor már kiter-jedtebb veszéllyé vált a megszállók számára a szovjet partizán-mozgalom � érkeztek javaslatok és történtek intézkedések a nácipartizánpolitika revideálására,84 de a faji szempontokat elõtérbehelyezõ partizánellenes politika mindvégig prioritást élvezett.85
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84 Ungváry (szerk.): A második világháború, 201�202.; Ungváry: A ma-gyar honvédség a második világháborúban, 80�90.; Arad: The Holocaust in theSoviet Union, 218�219. 
85 Westermann: Hitler�s police battalions, 16�18.
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V.
Orosz nyelvi és kultúrtörténeti tanulmányok
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KISS ILONA
Egy Oroszország-kép születése és szertefoszlásaMegjegyzések Pavel Florenszkij, a kultúraalapító portréjához*

�Az elmúlt években hónapokat töltöttem Puskin társaságában.Az irodalomalapító típusát akartam megírni benne� � kezdi Né-meth László egy 1966-os újságcikkét.1 Arról a Puskinról akartértekezni, aki �az irodalmi kincset varázsvesszõként felkutatóérzékével az egész késõbbi orosz irodalom, sõt zeneköltészet tér-képét felvázolta�, miközben ugyanarra a kérdésre kereste a vá-laszt, ami egész pályája során végig foglalkoztatta: �mi lesz a jö-võje ennek a kis irodalomnak, melybe annyi megszeretett embertemette erejét�� Valójában végül is saját önarcképéhez adotthozzá újabb vonásokat: Németh László, �a kultúraalapító� he-roikus és tragikus portréját rajzolta tovább. Hogy (ezúttal is,mint sokszor) épp az orosz és német kultúra kettõs tükrébentette ezt, nem véletlen: ��a Rajnától keletre, ahol az irodalmat asemmibõl vagy mély visszaesésbõl kellett, õsi kultúrnépekkelversenyre kelve, életre támasztani, mindenütt megjelenik ez azírófajta, aki nem programokban, de igényeiben, érdeklõdésébentervezi meg, próbálja megtervezni népe irodalmát, dönti el,merre haladjanak a többiek.�

*A tanulmány a Ruszisztikai Egyesület alapításának 25. évfordulójaalkalmából készült a Moszkvai Állami Solohov BölcsészettudományiEgyetem Kutatóintézete (MGGU�RIAS) által támogatott kutatási prog-ram keretében. 
1 Németh László: Négy újságcikk. 1. Herder jóslata. In: Uõ: Megmen-tett gondolatok. Budapest, 1975. 464�507.
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Németh László cikke nem véletlenül �olvasható egybe� PavelFlorenszkij A Szentháromság-fõkolostor és Oroszország2 címû 1918-asírásával, amelyet �hivatalosan� legelõször az épp 1966-ban indí-tott szovjet almanach, a Prometej tett közzé.3 A jelen tanulmány-nak csupán kiindulópontja e szimbolikus egybeesés (a �fedés� �Németh László-i szóhasználattal élve), tárgya Florenszkij e jólismert, gyakran idézett, a szerzõ által szándékolt kontextusábanazonban mégsem eléggé vizsgált4 írása környezetének és imp-likációinak feltárása. Eközben, remélhetõleg, igazolást nyer az is,hogy a két dátum � 1918 és 1966 �, valamint a két név � NémethLászló és Florenszkij � összekapcsolása épp a Prométheusz-kon-textusban, a kultúraalapító hérosz mítoszában lehetséges. 

I.

Oroszország mint kulturális egység vizuális arculatának5 meg-teremtése és értelmezése a 19. század elsõ harmadában kezdõ-dött, s elsõként Fjodor Szolncev nagyszabású pozitivista gyûjte-ményében6 öltött formát, amelyet mind a mai napig az oroszhivatalos vizuális kánon fõ hivatkozási alapjaként tartanak szá-mon, õt magát pedig az �orosz stílus� megteremtõjeként emle-
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2 A magyarul meg nem jelent Florenszkij-írások idézeteit saját for-dításomban közlöm. E helyen mondok köszönetet Hidász Ferencnek afordítások, valamint a tanulmány végleges szövegének lektorálásáért,nélkülözhetetlen tanácsaiért és kiegészítéseiért. 
3 Igaz, jóval késõbb, a Szovjetunió felbomlásának küszöbén, amikoraz orosz kultúra �újraalapítása� az egyik fõ vitatémává vált: Prometej,1990/16. 379�395.
4 Lásd: Galinszkaja, I. L: Pavel Florenszkij ob igyeje �zsivovo muzeja�.In: Novaja lityeratura po kulturologii: Dajdzseszt, 1995/3. 22�29.
5 Kivelson, Valerie Ann �Neuberger, Joan: Seeing into Being. An Intro-duction. In: Uõk (eds.): Picturing Russia: Explorations in Visual Culture.New Haven � London, 2008. 1�11.
6 Drevnosztyi Rosszijszkovo goszudarsztva, izdannije po viszocsajsemupoveleniju goszudarja imperatora Nyikolaja I: v 6 otd. i dop. K otd. III. � Re-printnoje izdanyie 1849�1853. Szentpétervár, 2006.
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getik.7 Ez az ornamentális Oroszország-kép azonban élesenszemben áll azzal az organikus Oroszország-képpel, amelynekkidolgozására Florenszkij tett kísérletet, egyebek között említettírásában.A két felfogás gyökeresen eltér mind intencióiban, mind bel-sõ szerkezetében. Borisz Szolncev gigantikus munkássága azorosz vizuális elemek összegyûjtésére, archeológiai feltárására ésrekonstrukciójára összpontosult. Gyûjteményének kanonizálásaután azonban mintakészlete azonnal mindent ellepett � a cárihalkések és desszertesvillák díszítésétõl kezdve a koronaéksze-rekig, s elvesztette még a lehetõségét is annak, hogy a feltártpuszta forma visszataláljon ahhoz az eredeti szellemi tartalom-hoz, ahonnan archeológusi buzgalommal elõásta. Ez az orna-mentika nem lehetett többé az organikus oroszság alkotóeleme.Florenszkij viszont épp azt kereste, mi az a forma, amelybenez a teljesség mint organikus egység megpillantható. Így jutott ela Szentháromság-fõkolostor, Szentéletû Radonyezsi Szergij mû-ve alábbi értelmezéséhez: �A [Lavra] fenséges hatásának forrásaa mélyen organikus jelleg. Ez nem puszta esztétikum, hanem atörténelem érzete, a néplélek érzékelése és az orosz államiságpercepciója egyszerre, továbbá egyfajta nehezen megfogalmaz-ható, de megkérdõjelezhetetlen gondolat: épp itt, a Lavrábanalakul ki, bár ismeretlen módon az, amit legmagasabb rendû ér-telemben közvéleménynek kell neveznünk, itt születik a törté-nelem ítélete, itt ölt testet az orosz élet minden aspektusa felettiössznépi és egyúttal abszolút ítélet. A Lavra � mint mikrokoz-mosz és mikrotörténelem, mint koncentrált otthonlét � mindenízében eleven egysége adja monumentális jellegét. Itt érzékel-hetõ leginkább az orosz történelem lüktetése, itt sûrûsödik érzõ-és mozgatóideg-végzõdéseinek legtöbbje, Oroszország itt mintegységes egész érzékelhetõ.�Hosszan idéztük Florenszkij meghatározását. Egyrészt, mertaz oroszság mint organikus egész definíciója nyelvi formáját te-
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7 Whittaker, Cynthia Hyla (ed.): Visualizing Russia: Fedor Solntsev andCrafting a National Past. Russian History and Culture, vol. 4. Leiden �Bos-ton, 2010. 184.
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kintve is szerteágazó, indák szövevényébõl összefonódó mon-datban jelenik meg, amely csak így, ebben a stilisztikai burján-zásban válik valóban érzékelhetõvé, másrészt, mert így érthetõmeg, hogy az organikus jelleg nem metafora, nem poétikus ant-ropomorfizáció az orosz történelem biológiai lényként való leírá-sában: Oroszország maga � érzõ és érzékelhetõ lény. Ennélfogvaa Lavra, a Fõkolostor sem puszta kõ a kövön, hanem érzõ ésérzékelhetõ lény � Oroszország maga. A kör itt csak látszólag zá-rul be, valójában épp ezen a ponton, ennél az azonosításnál nyitFlorenszkij olyan új perspektívát, ahonnan az orosz történelemidõben elõre, a jövõ felé és vissza, a múlt felé is belátható, ésahonnan az orosz történelem tere nem szakrális térként, de min-denképpen szellemi-lelki (duhovnij) koordinátákkal jelölhetõ�mikrokozmoszként� tárul fel.Florenszkij életében a Lavra valóban az �otthonlétet� jelen-tette, gyakorlatilag 1904-tõl 1933-ban bekövetkezett letartózta-tásáig, majd számûzetéséig, szinte folyamatosan. Miután befe-jezte a moszkvai egyetemet, tanára, Leonyid Lahtyin meghívtatanszékére az egyetem matematika�fizika karán, Florenszkijazonban ezt elhárította. Saját szellemi vonzásának engedve, lel-kiatyja, Antonyij (Florenszov) püspök jóváhagyásával a Moszk-vai Hittudományi Akadémiára8 iratkozott be. A Fõkolostor, aLavra9 falai közt élt hallgatóként, majd professzorként és fel-szentelt papként családjával � feleségével és öt gyermekével � aközelben lévõ faházukban.10
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8 Az 1685-ben alapított intézmény 1814-ben került Szergijev Po-szadba, a Troice-Szergijeva Lavra Carszkije csertogi épületébe, 1917 vé-gén bezárták; az 1944-ben újraindított teológiai képzés 1949-ben kerültvissza ide.
9 Az 1892-ben, majd 1909-ben kiadott mû alapján készült kiadás,amelynek függeléke ismerteti a Lavra 1917-tõl napjainkig tartó törté-netét: Golubinszkij, J. J.: Prepodobnij Szergij Radonyezsszkij i szozdannaja imTroickaja Lavra. Moszkva, 2007. 466.
10 Lásd errõl részletesen: Szilágyi Ákos: Utószó: Pavel AlekszandrovicsFlorenszkij élete és munkái. In: Florenszkij, P. A.: Az ikonosztáz. Budapest,2005. 180�202. A további biográfiai adatok forrása: http://florensky-fond.ru/o-florenskom/trudy-i-dni
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A �kolostori kolonializáció� V. O. Kljucsevszkij nyomán el-terjedt fogalma mindennél pontosabban írja le a SzentéletûRadonyezsi Szergij11 építette Fõkolostor létrejöttének szervesfolyamatát és a korabeli Rusz �geopolitikai� térszervezési és kul-túraszervezési modelljére gyakorolt döntõ hatását: �Az erdõbenélõ remete maga köré gyûjti a híveit, kolostort és templomot épít,közös életet12 hoz létre maga körül (�) megtisztítja a környékbelierdõt, felszántja az irtást, gazdaságot alapít (�) aztán jönnek aparasztok, folytatják a kolostori földek mûvelés alá vételét, portá-kat telepítenek, és »feltörik a lakatlan vidéket«, Szentéletû Rado-nyezsi Szergij egykori élettörténete szép kifejezésével élve.�13
Florenszkij számára e folyamat értelmezésekor kulcsfontos-ságú a szervesség és a folytonosság hangsúlyozása, a tér törté-nelmi törés nélküli megszervezése: ahogyan az ikonfestõ a fény-bõl �teszi leplezetlenné� e világ számára az amúgy nem látható,nem e világi õsképet, Radonyezsi Szergij ugyanúgy az óoroszvidék erdeinek, vizeinek, mocsarainak áthatolhatatlan helyébõlmagából �emelte ki� az orosz szellemi központot. Sokatmondó aszó: pusztiny és a Szergij által használt iszkazjat pusztiny kifejezés:üres, belakatlan térség, amelyet inkább �feltárnak� az ide érke-zõk, semmint �megtörik� (még kevésbé nem �eltorzítják�, mintamire a szó késõbbi jelentése utal): elõsegítik, hogy �elõtörjön�belõle saját lehetõsége, s az teljes valójában kifejlõdhessen. Eztörtént a késõbbi szellemi központ helye, a Szentháromság Fõ-kolostor körül kialakult Szergijev Poszad (szó szerint �SzergijTelepe�), azaz a Szergij telepítette város esetében, amelyet szószerint õ, saját kezével hozott létre az akkor teljesen lakatlan

357Egy Oroszország-kép születése és szertefoszlása

11 Radonyezsi Szergij születésének 700. évfordulója alkalmábólszületett 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, vagyisamikor Szergij (a konstantinápolyi pátriárka hozzá intézett levele sze-rint) 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 drevnyerusszkihmonasztirej. In: Uõ: Pravoszlavije v Rosszii. Moszkva, 2000. 435�436.
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Makovec14 magaslat tetején, az említett módon, az ikonfestõhözhasonlóan tárva fel a térben adott képet. Legelõször a fatemplo-mot építette meg, amelyet a megtestesülés és egységesülés ideá-ját követve a Szentháromság nevére szenteltek fel, s amely körülnemcsak Szergij követõi, segítõi és tanítványai telepedtek meg,hanem a � Florenszkij szavával � �szellemi-lelki magaslat� felétörekvõk sokasága is.Mindennél természetesebb volt, hogy Florenszkij 1917 feb-ruárja után azonnal bekapcsolódott a Lavra folyamatos fennma-radásáért indult tevékenységbe, amelyben legfõbb társa Olszuf-jev gróf és Pavel Kaptyerev15 volt. A Népbiztosok Tanácsa 1918.január 20-i, az �állam és egyház szétválasztásáról, az iskolák egy-házról való leválasztásáról� szóló dekrétumának életbelépésévela Lavra is azonnal közvetlen állami ellenõrzés alá került. A Mû-velõdésügyi Népbiztosság Múzeumi és Mûemlékvédelmi Kollé-giuma 1918. október 7-én rendelkezett a Fõkolostor kegytár-gyainak és mûkincsének leltározásáról, majd október 21-énmegalakította a Szergijevi Szentháromság Fõkolostor Mûemlék-védelmi Bizottságát (Komisszija po ohranye pamjatnyikov iszkusszt-
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14 �Makovec� néven mûködött a moszkvai mûvészek, írók csoport-ja (1922�1926), amely a kulturális hagyomány folytonosságát támogatószellemi-mûvészi irányzatok kibékítését, közös tevékenységét célozta.A csoport tragikusan rövid életû folyóiratában jelent meg elõször Flo-renszkij két írása, A liturgia mint a mûvészetek szintézise (Makovec, 1922/1.28�32.) és a Mennyei jelek (Makovec, 1922/2. 14�16.). Lásd még: Flo-renszkij, P. A.: Na Makovce. Iz csasztnovo piszma. 1913. V. 20. In: Andro-nyik, Igumen (Trubacsov, A. Sz.) (red.): Szocsinenyija v 4 tomah. T. 3 (1).Moszkva, 2000. 28�33.
15 Olszufjev Jurij Alekszandrovics (1869�1938) a februári forradalomután költözött Szergijev Poszadba, a bizottság feloszlatása után 1929-igdolgozott a Lavra helyén létrehozott Történeti-Mûvészeti Múzeumban.Az 1929-es repressziók idején Igor Grabar meghívására a központirestaurációs mûhelyekbe ment dolgozni. 1938-ban tartóztatták le és vé-gezték ki. � Pavel Nyikolajevics Kaptyerev (1889�1955) természettudós,tanár, a bizottság ugyancsak rendkívül elkötelezett tagja. Florenszkijjelegyütt tartóztatták le 1933-ban, Távol-Keletre számûzték, egy ideig együttdolgozott Florenszkijjel az örök fagy fizikájának kutatásán, társszerzõje azerrõl írott, 1940-ben (Florenszkij nevének feltüntetése nélkül) kiadottkönyvnek.
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va i sztarini Troice-Szergijevoj Lavri), titkára Olszufjev lett, a tagokközé pedig mások mellett Florenszkij és Kaptyerev is bekerült(tevékenységükre Tyihon pátriárka személyes áldását adta). Azekkorra már munkaszövetkezet (trudovoj artel) gyanánt mûködõkolostor egyházi intézményként megszûnt létezni, a szerzete-seket elüldözték, a Hittudományi Akadémia épületébe pedig azelektrotechnikai iskola költözött. A Lavra teljes államosításárólszóló rendeletet a Népbiztosok Tanácsa 1918. november 1-jénadta ki, s bár Tyihon pátriárka 1919�20 fordulóján több szemé-lyes üzenetben fordult Leninhez a Fõkolostor templomainakfönntartása és a kegytárgyak megõrzése érdekében, 1920. április20-án közzétették a Lenin által aláírt NT-rendeletet a Lavra Tör-téneti-Mûvészeti Múzeummá való átalakításáról16 (néhány hó-nappal késõbb az épületek nagyobb részét át kellett adni Szer-gijev város tanácsának). Ezzel párhuzamosan folyt az elkesere-dett küzdelem Szergij szent ereklyéinek megvédéséért. A Szent-háromság-templomban 1920. május 29�31-én tarthattak utoljáraistentiszteletet, ekkor szólaltak meg utoljára a Lavra harangjai.1929-ben a várost átnevezték �Zagorszk�-nak Lenin harcostár-sáról, Vlagyimir Zagorszkijról (akinek eredeti neve Vulf Lubockijvolt). Erre az évre esik Florenszkij elsõ letartóztatása, ekkorkényszerül távozni a múzeumból az utolsó alapító, Olszufjev is.

II.

Pavel Florenszkij hagyatékában két nagy szövegblokk kapcso-lódik közvetlenül a Lavra-bizottságban végzett, 1918�1920 kö-zötti tevékenységéhez, de ebbõl a gondolatkörbõl ered az ebben
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16 A templomok és kolostorok múzeummá alakítási mozgalma (mu-zeifikacija) jegyében a Novogyevicsi-kolostorban �Szofja cárkisasszonykorának múzeuma� nyílt, ennek késõbb �A nõfelszabadítás múzeuma�lett a neve. Az egykori kolostorok helyén kialakított múzeumok több-ségében helytörténeti kiállítást rendeztek be. Részletesen lásd: Bon-darcsuk, V. G.: Analiz lityeraturi o muzeifikacii rosszijszkih kultovih zdanyij.In: Muzej v hrame-pamjatnyike. Matyeriali naucsno-praktyicseszkojkonferencii. Szentpétervár, 2005. 31�43.
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az idõszakban keletkezett fõmû, A kultusz filozófiája17 és Az iko-nosztáz18 is. A két említett, közvetlenül kapcsolódó szövegblokkegyike leíró jellegû: hét dokumentum, fõként jelentések, szolgá-lati feljegyzések alkotják, valamint rendkívül részletes, forrásér-tékû listák a Fõkolostor mûkincseirõl, épületeirõl és környé-kérõl.19 Bár túlnyomó többségükben hivatalos jellegûek, doku-mentációs céllal készültek, mégis elvi jelentõségûek Florenszkijkultúrakoncepciójának megalapozásában.A második szövegblokk három kulcsfontosságú analitikusreferátumot tartalmaz, amelyeket Florenszkij a Lavra-bizottságelõtt elõadandó jelentésként készített. Ezek megírásuk kronoló-gikus rendjében a következõk: A liturgia mint a mûvészetek szin-tézise (1918. október 24�25. és november 6�7. között, �Októberévfordulójának napjaiban�);20 A Szentháromság Fõkolostor ésOroszország (1918. október 2? és november 10. között);21 Szent-életû Szergij imaikonjai (1918. december 28. és 1919. január 1. kö-zött).22 A tematika és a keletkezési idõpont szempontjából ideso-rolható a Mennyei jelek (Elmélkedések a színek szimbolikájáról, 1919.

360 KISS ILONA

17 Florenszkij, P. A.: Filoszofija kulta (Opit pravoszlavnoj antropodicei).In: Andronyik, Igumen (Trubacsov, A. Sz.) (red.): Szobranyije szocsi-nyenyij. Moszkva, 2004. 685. (Filosz. naszlegyije 133). Magyarul: KissIlona (vál. és ford.): A kultusz filozófiája. (Megjelenés elõtt)
18 Magyarul: Florenszkij: Az ikonosztáz, 224.
19 Valamennyi említett szöveg a Sztatyi i dokumenti po ohranye pam-jatnyikov i organyizacii muzejnovo gyela címû fejezetben szerepel az alábbikötetben: Florenszkij, P. A.: Sztatyi i dokumenti po istorii i filoszofii iszkusszt-va i arheologii. Moszkva, 2000. 50�75. (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. 370�382. (Filosz. naszle-gyije 124)
21 Troice-Szergijeva Lavra i Rosszija (eredeti cím: O Lavre kak uni-cume). In: Uo. 352�269.
22 Moljonnije ikoni Prepodobnovo Szergija. In: Uo. 383�408. A �moljon-nije ikoni� kifejezés pontos jelentését az egész írás adja. Arra utal, hogySzergij a két ikon erõterében az egész cellát/teret �beimádkozza�; imád-ság járja át a teret az imádkozó és az imádságban közvetítõ ikonnak kö-szönhetõen (Hidász Ferenc megj.).
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október 20�24.) címû összefoglaló írás is.23 Ez utóbbi esszé adjameg a két szövegblokk intonációját, és jelöli ki értelmezési ke-retét, ezért legelõször is ennek fõ mozzanatait emeljük ki.A folytonosság / folytonossághiány (nyeprerivnoszty / preriv-noszty) kérdésköre kezdettõl fogva jelen van Florenszkij, a mate-matikus és filozófus tudományos érdeklõdésében. Voltaképpenmár 1904 február�márciusában készült kandidátusi értekezését(Az algebrai görbék sajátosságairól) globális perspektívába helyezi:A folytonossághiány mint a világszemlélet eleme címmel tervezettnagy tudományelméleti monográfia 1. könyve (A síkgörbék minta folytonosság sérülésének helyei sajátosságairól) egy szerény alfeje-zetének szánja. A 2. könyvben szándékozott elemezni azt azóriási anyagot, amelyet a legkülönbözõbb tudományterületekrõl(fizika, kémia, biológia, pszichológia) gyûjtött össze, hogy aztánáttérjen �a tiszta matematika területérõl az általános világszem-léleti kérdésekre�.E megközelítés láttán még kevésbé tekinthetõ véletlennek,hogy a matematikusi pálya helyett a hittudományi akadémiárairatkozik be. A folytonosság/ folytonossághiány problémája rá-adásul eközben elemi személyes, egzisztenciális kérdésként ve-tõdik fel elõtte. �A világ meghasadt� � így fogalmazza meg alap-következtetését 1914-ben, ami alig néhány év alatt metafizikaitézisbõl keserû történelmi és élettapasztalattá válik. A �megha-sadt világ�, a folytonosságot megtörõ repedések mélyülésétvisszafordíthatatlan folyamatként érzékeli, s bár a helyzetet nempolitikai kategóriákban írja le, következményeit látja, pontosanrögzíti, mint ahogy azt is, hogy ezek a repedések többé nem kor-rigálhatók, de nem is negligálhatók. Ugyanakkor mindezt nem-csak Oroszország specifikus helyzeteként, belsõ rendjének ki-zökkenéseként értelmezi, hanem univerzális, tisztán, sõt szó sze-rint világszemléleti problémaként, azaz a kultúra mint a szem-léleti forma, mint látásmód alapjainak újrafogalmazására szorítóelméleti kényszerként. A látás (vigyenyije) aktusa maradt azegyedüli, ami uralható és irányítható, ami egyedül csak a látó-
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23 Nyebesznije znamenyija (Razmislenyija o szimvolike cvetov). In: Uo.414�418.
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szemlélõ egyén függvénye, ezért lehet ez a kulcsa a �megha-sadt világ�, a folytonossághiány értelmezési és érzékelési mód-jának. Ezért ezt választja Florenszkij az említett esszé, a Mennyeijelek kiindulópontjául: �Menjünk ki egy tágas térségbe, legjobbnapfelkeltekor, vagy legalábbis amikor a nap már majdnem eléria horizontot, és figyeljük meg a színek egymáshoz való viszo-nyát. (�) 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 folyto-nosság.�24
Ebbõl a tézisbõl � a fény valódi folytonosságának állításá-ból � vezeti le Florenszkij a színek mint optikai modifikációk,mint �az oszthatatlan fény és a megosztott tárgyiság viszonyu-lási módja� tételét. A fény oszthatatlan természete számára ter-mészetes módon, szó szerint természeti tapasztalatként kapcso-lódik össze a másik alapállítással: �Isten � fény�, azaz Isten di-csõségének szellemi érzékelésekor az egységes, oszthatatlan,folytonos fény jelenik meg a szemlélet elõtt. Az Isten mint fényaktivitása és a fényt érzékelõ passzivitása között a Sophia, azazaz isteni energia és a teremtett világ határán húzódó �bölcses-ség� közvetít mint rendkívül finom környezet, s ez az, amelynekrévén a fény törését színként érzékeljük. A szín nem más, mint aSophia és a mennyei fény közötti viszony � hangzik Florenszkijdefiníciója.Ehhez a végletesen egyszerû, ugyanakkor az egész gondo-latmenet szempontjából kulcsfontosságú megfogalmazáshoz aSzentháromság Fõkolostort körülvevõ �tágas térség�, a végtelen-be futó horizont látványa vezeti el. Nem mint metafora, hanemmint közvetlen tapasztalat: Oroszország szellemi és történelmiközéppontjának tér- és idõbeli folytonosságként való érzékelése.Innen jut el � sok gondolati áttételen keresztül � ahhoz a tétel-hez, amely végül is a Lavra-múzeum koncepcióját elméletileg éstörténetileg megalapozza: a múzeum nem egyszerûen tárgyaksorából képzendõ kiállítás, hanem a folytonosság megtapasz-talásának modellje. Ez � s természetesen az ebbõl következõ,
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illetve az ennek alapjául szolgáló ezernyi gyakorlati indíték,leginkább pedig az egyházi és mûvészeti értékek mentésénekelemi vágya � készteti arra, hogy minden erejével a Fõkolostoregységének megõrzésén, egyben tartásán munkálkodjék. A fen-tebbi tragikus kronológia is jelzi: sikertelenül.Ami azonban mégis fönnmaradt: a szóban forgó modell, akultúra mint szemléleti forma és látásmód megalapozása, elmé-leti és gyakorlati elõfeltételeinek kidolgozása. Ahogyan az ikon-festõ a fénybõl teszi láthatóvá a szent arculatát, Florenszkij magais a fény fogalmából tárja fel a kultúra új modelljét megalapozómegközelítést, a szemléleti formaként felfogott látást. Ahogyan afény nem elvont, nem izolált fogalom, hanem �Õ Maga�, az�Isteni energia�, az �Isteni aktivitás�, ugyanúgy, ebben az össze-függésben a látás is a legközvetlenebb módon értelmezendõ: afény � értelem közvetítette � energiájának érzékelése. Az így ta-pasztalt 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 ke-resztény kultúra, és nem is ennek ellentéte, hanem A kultúra:elvileg, definíció szerint, nem is létezhet más kultúra. Florenszkijnem kísérletezik a vallási / nem vallási, egyházi / nem egyházioppozíciójának (kemény tapasztalata szerint: eleve vesztésreítélt) feloldásával, hanem új látásmódot emel helyébe. A kultúraazon fogalmát, amely szerint a szemlélet tárgya bárki elõtt feltá-rulhat, aki napfelkeltekor kimegy a szellem fennsíkján elterülõtágas térre, és megpróbál számot adni arról, mi is az, amit magaelõtt lát.
*

Míg a Mennyei jelek címû esszében Florenszkij a fénynek mint alátás elsõdleges elõfeltételének folytonosságából tárja fel (másmegfogalmazásban nem túlzás ezt a terminust használni:�vizualizálja�) a kultúra új modelljét, A Szergijevi SzentháromságFõkolostor és Oroszország címû programadó cikkében az orosz
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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 folytonosságimperativusából indul ki. Az orosz kultúra folytonossága ugyan-is adottságként, szemlélhetõ folyamatként csak visszafelé érvé-nyesül, Florenszkij kora számára feladottként, megteremtendõviszonyként jelenik meg. Szentéletû Szergij eleve így, nyitotthagyományként �adta fel� ezt a modellt kortársainak és az utó-kornak: az általa teremtett Lavra olyan tradíciót, olyan Orosz-ország-képet közvetít, amely épp mint egység és szellemi közép-pont, folytonos és egyensúlyi helyzetben lévõ entitás õrzendõmeg. Florenszkij a már idézett leírásban jellemzi a Lavra mintOroszország �vizuális portréja� egyediségét: �Oroszország ittmint egész érzékelhetõ�. Azaz nem széttagoltságában, hanemterületileg összefogottan, amelynek megvan a maga szellemiegyensúlyi és középpontja épp a Szentháromság-fõkolostor ké-pében.A Lavra nem metaforája, nem jelképe Oroszországnak, ha-nem metonimikus része, s mint az egész része, mindennél vilá-gosabban mutatja fel jegyeit, legfõképpen: a térbeli és idõbelifolytonosságban megnyilvánuló egyediségét. Ez a folytonosságFlorenszkij gondolatmenete szerint egyrészt Szentéletû Szergijkorára, a Moszkvai Rusz keletkezésére megy vissza, amely �alegnagyobb kulturális katasztrófák egyikével � azaz Bizánc vég-órájával � esik egybe�, másrészt pedig a Kijevi Rusz keletkezé-sének idejére, amikor megformálódott �a nép õsképe�. Ez utób-bi megint csak nem puszta metafora, hanem szoros megfelelés-ben, sõt már-már azonossági viszonyban áll Florenszkij ikon-teóriájával: az �õskép� és az egyes ikonok mint �kópiák� (sokat-mondó orosz terminussal perevodi � �fordítások�, �közvetítések�)között ugyanolyan relációnak kell érvényesülnie, mint amilyenmegfelelést követel a Kijevi és Moszkvai (Pétervári) Rusz és a 20.századi Oroszország közötti kulturális folytonosság imperati-vusa. Azaz e folytonosságnak töretlennek kell mutatkoznia. En-nek láttatása a 20. századi kultúra feladata. Ugyanakkor ezt nemmint illúziót, nem mint utópiát, nem mint optikai csalódást stb.,még csak nem is mint formális, szervetlen ornamentikát kell fel-mutatnia, hanem mint a lényeget magát. Ez viszont csak a meg-felelõ látásmód révén lehetséges.
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Florenszkij két princípiumot kínál e kulturális szemléleti for-ma kimunkálásához, amelyeket megint csak az ikonteóriábólmerít: a közvetítés/közvetíthetõség (perevogyimoszty) és a meg-testesülés / megtestesíthetõség (voploscsajemoszty) elveit. Az elsõelv szoros kapcsolatban áll a Sophia-képpel, az isteni/mennyei ésaz emberi / földi világ közötti hírvivõ-közvetítõ angyal bölcses-ségével, mesteri-mûvészi mivoltával, tudásával.26 A második elva Szentháromság-képpel � a háromszemélyû egy Isten mint ab-szolút érték felfoghatóságának és megtestesíthetõségének esz-méjével � függ össze. Ez utóbbi, mondja Florenszkij, a kultúravégsõ elõfeltétele: �ha nincs abszolút érték, nincs minek meg-testesülnie, azaz nem lehetséges a kultúrának maga a fogalmasem�. Továbbá: �ha az a közeg, amelynek ezt az abszolút értéketérzékelnie kellene, merõben idegen iránta, képtelen magába fo-gadni, a teremtõ formát magában megtestesíteni, és követke-zésképpen ez az érték a kultúrán kívül, önmagában marad, ak-kor megint csak a kultúra fogalma maga semmisül meg�.
*

A kultúra e két abszolút princípiuma elvezet a kultúra foly-tonosságát jelzõ következõ fogalompárhoz: a kultúra �nembeli�(azaz a társadalmi-kulturális nemi identitást kifejezõ) egységé-hez. A Sophia- és a Szentháromság-szimbólum ugyanis �Florenszkij szerint � az orosz kultúra feminin és maszkulin elvei-nek megbonthatatlanul szerves egységét fejezi ki: �a nõi fogé-konyság� a Kijevi Rusz idején a Szent Sophia-képben nyertszimbolikus és dogmatikus megfogalmazást, a �férfiúi céltuda-tosság� pedig a Moszkvai (Pétervári) Rusz viszonyai között aSzentháromság-szimbólumban és -dogmában kristályosodott ki.
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26 Vö.: �ahogy az »elsõ ikonfestõként« ismert Szent Lukács evangé-lista sem maga festette a karján a kisdedet tartó Istenszülõ ikonját(a Hodégétria-ikont), hanem a Szent Lélek, aki kezét közvetlenül vagyangyali közvetítéssel vezette az errõl szóló legenda szerint�. SzilágyiÁkos: 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 szel-lem két alapeszméje�, amelynek forrása az orosz történelem kétfõ árama, a Kijevi és a Moszkvai Rusz. Ez a �nembeli� egység ésfolytonosság egyrészt Szent Kirill tudatosságának köszönhetõ,aki a bizánci kultúra szimbólumainak bõséges tárházából éppSophiát választotta s tette a születõ Rusz jelképévé, másrésztpedig Szentéletû Szergijnek, az orosz kultúra második alapítójá-nak, aki felismerte, mikor jött el az ideje annak, hogy �az orosznép kívülrõl formált nõi érzékenységét� felváltsa �a férfiúi öntu-dat, a szellemi önmeghatározás, az államiság és a stabil létformamegteremtése�.Florenszkij épp ebben jelöli meg Radonyezsi Szergij legfõbbjelentõségét: radikális történelmi fordulatot hajtott végre, mi-közben megõrizte a legfõbb orosz minõséget, az abszolút érté-kek befogadására való készségben rejlõ folytonosságot. Nem vé-letlen, hogy Szergij legelõször épp a Szentháromság-templomotépíti meg, s ezzel létrehozza azt az �õsképet�, amely az orosz föl-dek szellemi egységesülésére és egyben tartására szólít. AndrejRubljov, Szergij követõje és �szellemi unokája� ezt az �õsképet�közvetíti, �fordítja le�, s ennyiben zsenialitása a Szergij hagyo-mányozta �alak� felismerésében és továbbadásában, nem pedigaz önálló alkotásban rejlik. Ugyanakkor neki is köszönhetõ,hogy megerõsödik � a Szent Sophia mellett � az orosz szellemmásodik, az eleven folytonosságot kifejezõ nagy jelképe, a Szent-háromság.Nem véletlen, hogy a Szentháromság az orosz kultúrábanmindig a Zsivonacsalnij (�éltetõ�) jelzõvel együtt szerepel, mely-nek jelentése: �az élet forrása és táplálója, egylényegû és osztat-lan és oszthatatlan�. �Éltetõ egység � a halálhozó megosztott-sággal szemben� � így határozza meg Florenszkij a Lavra poli-fonikus egységét a létrehozandó élõ múzeum koncepciójában.Ebben jelöli meg az elképzelt �orosz Athén� funkcióját, melyszerint Oroszország beteljesítheti történelmi rendeltetését: �egy-séges és folytonos kultúrát hozhat létre�, �újrateremtheti az an-tikvitás egységes és folytonos szellemét�.
*
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Ez a programtanulmány, mint említettük, teljességgel megvaló-sulatlan maradt, az orosz kultúra folytonosságának megõrzéséreirányuló alaptézise azonban folytatókra talált, elég csak a máremlített Makovec csoportra vagy Mihail Bulgakovra27 utalnunk.Elméleti következtetéseit maga a szerzõ két irányban fejlesztettetovább: egyrészrõl a Szentéletû Szergij imaikonjai címû esszéjében,másrészrõl A liturgia mint a mûvészetek szintézise címû másik prog-ramcikkben.�Ha a Szentháromság-ikon Szentéletû Szergij személyesadománya, amellyel az orosz történelmet alakította, akkor a kétimaikon az õ személyesen kapott öröksége, melyet õsei révénhagyományozott rá az egyetemes gondolkodás� � e motívum ki-emelésével Florenszkij újabb érvet kínál a kultúraalapító szemé-lyiség életeseményeiben is meglévõ szerves egység és folyto-nosság felmutatásához. A két imaikon � a Hodégétria Istenanyaés Csodatévõ Szent Miklós ikonja � teljes épségben és kiválóállapotban maradt fönn, s dokumentálhatóan Szergij kolostoricellájából kerültek a Szentháromság-templomba. Feltehetõenegyazon ikonfestõmûhelyben, egyazon korban, valószínûsíthe-tõen a 13. század elõtt keletkeztek, s már Szergij családján belültöbb nemzedéket érinthettek � õ maga szüleitõl kapta. Imaikon-ként való kiválasztásuk rendkívül mély tudatosságra vall: olyanikonpárról van szó, amely belsõ lényegét tekintve egyszerre el-lentéte és egyszerre megerõsítése egymásnak, így képezve meg-bonthatatlan szerves egységet és folytonosságot az imádkozóelõtt. Az Istenanya-ikon a fogékonyság nõi elvét, a CsodatevõSzent Miklós a tudatosság férfiúi elvét jeleníti meg, s ezzel mint-egy megismétli az orosz történelemben feltárt s az orosz kultúraszellemi alapjaként megjelölt két princípiumot.  A két ikon méretét, az ábrázolt alak arányait tekintve is kü-lönösen harmonikus párt alkot. Az arcok rendkívül magas fokúkidolgozottsága, határtalan pontossága, lezártsága azonban kü-lönbözõ értelmet nyer a két ikon közegében: a Hodégétria Isten-
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27 Kiss Ilona: Kézirat, amely nem létezik. Utószó. In: Mihail Bulgakov:A Mester és Margarita. Budapest, 2009. 563�578.; Uõ: Világkép és regény-forma Mihail Bulgakov mûvészetében. Doktori disszertáció, 2011.

5.orosz nyelvi.qxd  2015. 01. 15.  13:02  Page 367



anya-ikon harmonikus antik jellegével szemben a CsodatévõSzent képétõl mélyen idegen az antik szellem � Florenszkij ezutóbbit Beethoven zenéjével állítja párhuzamba.Még szembetûnõbb az azonos faktúrát és formát kitöltõszellemi különbség a tekintetek esetében. Az Istenanya hatalmasszemei szemlélõdnek, nem tárgyatlanul, de nem is a nézõre irá-nyulnak. Felfelé néz, a föld felõl a mennyboltra, s a karján ülõkisded az, aki a nézõt nézi. A Csodatévõ Szent tekintete egészenmás; a koncentráltan, feszülten figyelõ két szem mintha egy har-madik szellemi látással egészülne ki: az ide-oda futó tekintet azegész világra figyel, semmit nem hagy figyelmen kívül. �Az Is-tenanya a mennyei adományt adja, Miklós az adomány sorsáraügyel. Az Istenanya a mennyei bölcsesség, Csodatévõ SzentMiklós � a földi értelem. A két ikon úgy viszonyul egymáshoz,mint a tézis és antitézis. (�) Az egyik ikonban a megtestesülésútja jelenik meg, a másik a szellemivé válás útját mutatja.� AzIstenanya a remény fényével, Miklós az értelem erejével áll azimádkozó elõtt, szellemi egységének és rendjének megterem-tésére ösztönözve. �Az isteni kegyelem adománya és az emberiszellem mûve: ez a két õskép, ez a két, szemléletet erõsítõ eszmeaz, ami az egykori imádkozó, Szentéletû Szergij belsõ életétirányította. Ez a két eszme jelölte ki és határozta meg a bizáncikultúra alapvonalait, ez az az örökség, amelynek megsokszoro-zása és továbbfejlesztése az orosz nép hivatása.� Ezzel a következtetéssel Florenszkij visszakanyarodik A Szent-háromság Fõkolostor és Oroszország címû esszé alapgondolatához,de tovább is lép: az orosz kultúra � a bizánci révén, sõt azon át-ívelve � szerves folytonosságot képez a görög antikvitással, aLavra egyenesen az új Athén modelljét teremtheti meg. Az Is-tenanya-ikonon megjelenõ ifjú, üde, valóban érintetlen, egy-szerre nõies és asszonyi alak � Florenszkij leírása szerint � �a hal-hatatlan Szûz Athéné kanonikus típusa�. A benne lévõ különöskettõsség: az ifjú szûz határozatlansága és az Istenanya érett, ki-bontakozott akarata, mások iránti fogékonysága, nyitottsága ésönmagába vetett bizonyossága megint csak az orosz kultúra ket-tõs kötõdését, ugyanakkor belsõ egységét jelzi. A Bizánc és Orosz-
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ország közötti kulturális és mûvészi folytonosság kifejezõdésemellett mély jelentéssel bír az is, teszi hozzá Florenszkij, hogy�az orosz kultúra bölcsõjénél épp a Hodégétria Istenanya, Bi-zánc ezen ékköve fogad bennünket, s általa hagyományozódiktovább Bizánc közvetítésével a kulturális hagyomány fonala is�.
*

A legfontosabb programadó írásként többnyire A liturgia mint amûvészetek szintézise címû szöveget kezelik. Legfõbb hozadéka aza részletesen jellemzett modell, amelyben az örökül kapottkultúra tovább hagyományozható. Ez az irány a �mûvészeteklegmagasabb rendû szintézise, amelyrõl annyit álmodik a leg-újabb esztétika�. Ehhez � a modern esztétika legfontosabb prob-lémáinak vizsgálatához � kínálkozik �afféle kísérleti állomáskéntés laboratóriumként a Lavra, amely egyúttal modern Athén islenne�. Ezen a terepen dolgozható ki az a szerkezeti modell amaga belsõ arányaival és külsõ kereteivel, amely a legkülönfé-lébb stíluselemeket magába fogadja: a stílusidegen elemek egymûalkotásban elrettentõk is lehetnek, �hacsak nem egy új, alko-tó szintézist� eredményeznek � teszi hozzá. Részletesen érvelamellett, miért nem szakítható ki a mûalkotás eredeti, eleven,szerves, az alkotás örök áramlatából, az alkotó pulzáló tevékeny-ségének egészébõl, s mivé korcsosul, ha izolált kiállítási tárgy-ként kezelik. Az önállóan, összefüggésrendszerétõl elszigeteltenlétezõ múzeum �hamis, sõt a mûvészetre káros� � állítja. Vezér-szavai: a múzeumok decentralizálása, az élet és mûvészet köl-csönhatása, a tömegek mindennapi képzése, nem pedig azínyenceknek való ritka csemegék gyûjtögetése, még csak nem ismaroknyi szakértõ anyagokkal való ellátása � ez méltán rászol-gál a �burzsoá� jelzõre.Az egyházmûvészet létezése végképp olyan elõfeltételekhezkötött, amelyek csak meghatározott szintézis révén érvényesül-nek, amely azonban modellként funkcionálhat a modern esztéti-ka jegyében születõ összmûvészethez. A gyertya lángja, a töm-jén füstje már maga olyan finom közeget, �látható atmoszférát
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képez a légtér perspektívájának elmélyítése és tompítása révénaz ikonok és falfestmény szemléléséhez, amirõl a múzeum mégcsak nem is álmodhat�. Ehhez csatlakozik a pap mozgásának rit-musa, a ruházat redõinek játéka és hullámzása, a jó illat; a litur-gia során elhangzó ének, a himnuszok, a pap különös deklamálószava együtt zenedrámaként hat; a bevonulás-kivonulás ko-reográfiája, a felemelkedõ-leboruló arcok az antikvitást idézik,�Hellász szent tragédiáit�. A Lavra � mint �egységes egész, tör-téneti-mûvészeti, a világon a maga nemében egyedülálló mû-emlék� � ezt mind együtt nyújtja. A mûvészetek legmagasabbrendû feladata � hangzik a záró következtetés � �a végsõ szinté-zis, ami olyan sikeresen és különlegesen van megoldva a SzergijSzentháromság Fõkolostorának liturgikus aktusában, és amelyetoly olthatatlan szomjjal kutatott a közülünk már eltávozottSzkrjabin�.
*

Ez a látszólag véletlenül elejtett példa, Alekszandr Szkrjabinösszmûvészeti kísérlete, Florenszkij gondolatmenetének lénye-gét érinti. A hivatkozott zenemû minden valószínûség szerint aPrométheusz (A tûz poémája, Op. 60) címû alkotás, amelyet a ze-neszerzõ zongorára, zenekarra (orgonával), énekhangra (kórus,ad libitum), valamint fényjátékra komponált 1908�1910 között.Ebben a zenekölteményben alkalmazza elõször a késõbb Pro-métheusz-akkordnak elnevezett eljárást, amelyben a disszonánsindító hangzat válik tartópillérré, központi szerkezeti elemmé.A különös fényszimfónia nem a Prométheusz-mítosz történeté-nek zenei újrafogalmazása, hanem maga a prométheuszi kultú-raalapító gesztus: hogyan rendezhetõ új, szintetikus mûvészistruktúrába az az ismeretlen, még sosem volt kulturális tapasz-talat, amely ugyanakkor folytonosságot képezhet egy megelõzõkor mûvészeti rendszerével? Ez a kérdés � Florenszkij és Szkrjabin közös problémája � el-szigetelt maradt, majd végképp tiltólistára került az 1920-as évekvégének szovjetté vált viszonyai között, de annál elevenebberõvel vetõdött fel újra az 1960�1970-es években. Nem véletlen,
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hogy épp ez az idõszak a Prométheusz-mítosz �reneszánsza�28
nemcsak a Szovjetunióban, hanem gyakorlatilag az összes szo-cialista országban. Ekkor hangzik el elõször a Szovjetunióban(Kazany, 1962) Szkrjabin Prométheusza � a kifejezetten az elõ-adáshoz konstruált �fényklaviatúra� közremûködésével (1965-ben fényzenei film is készült belõle Bulat Galeev rendezésé-ben).29

1918. június 1-jén írja Florenszkij A kultusz filozófiája címûalapmûvéhez A valóság megszentelésérõl szóló fejezetet. Ebbenhoz egy rendkívül szemléletes példát arra, mihez vezetne való-jában, ha a kultusz az élet teljességét egyenletesen megszentel-né: paradox módon épp e homogenizálás által hasítaná le az éle-tet a szentségekrõl, amelyeknek valójában afféle lajtorjaként, fo-kozatos felemelkedés közegeként kell funkcionálniuk. Példájá-ban egy világkiállításhoz tervezett, utópikus városmodellre utal.Az építmény az egész kiállítás területét átfogó, különbözõ mé-retû, koncentrikusan egymásra helyezett, különbözõ � a közép-pont felé csökkenõ � sebességgel forgatott síklapokból állt. A lá-togató nem váltogathatta útirányát szabadon, kockáztatás nél-kül a síklapok között, s nem is szállhatott le baj nélkül a mozgóalkotmányról. Ugyanakkor, ha megtalálta a megfelelõ nézõpon-tot az állandó körforgás révén átfogott térben, akkor az egyesbelsõ látványelemek olyan relációba és kölcsönviszonyba kerül-tek egymással, amit �egyetlen szintetikus pillantással� nem tu-dott volna átfogni, az idõben elõrehaladó, de térben körben for-gó mozgás viszonyrendszere azonban �tudata számára egysé-gessé és egésszé tette�.
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28 Részletesen errõl lásd: Kiss, Ilona: Prometheus vs. Woland: TransactingSotsromantizm between Hungary and the USSR. Princeton Conjunction �2014. 09/05/2014 Princeton University, Princeton Institute forInternational 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 kul-tura i szovremennaja nauka. Moszkva, 1985. 
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Az, amit az �élõ múzeum� példában Florenszkij a kultuszfunkciójának vizualizálása céljából ír le, más mûvészet- éskultúraelméleti írásaiban (pl. a Térbeliség jelentése címû fragmen-tumban) radikálisan megfogalmazott saroktétellé válik: �avilágértelmezés � térértelmezés�. Ebbõl következõen �az egészkultúra úgy értelmezhetõ, mint a tér megszervezésére irányulótevékenység�.30 Ez az � 1925. április 18-án keletkezett � feljegy-zés szinte szó szerint megismétli azt a tételt, amelyben néhányévvel korábban Florenszkij Szentéletû Radonyezsi Szergij kultú-raalapító gesztusának lényegét rögzítette: a SzentháromságFõkolostor létrehozásával az orosz szellemi tér olyan vizuálismodellje alakult ki, amely a szerves egység és folytonosság mintalapelv révén az egész orosz történelem számára irányt szabott,évszázadokra érvényes, Oroszország helyét és egyetemesfunkcióját meghatározó képpé vált. Ez az Oroszország-kép mintgyakorlati orientációs keret 1917 után pillanatok alatt felbomlott,Florenszkij azonban mint elméleti posztulátumot továbbra isfönntartotta, sõt kultúraértelmezésének alapjává tette. Ezzelközvetve a Szkrjabin-féle Prométheusz-akkord érvényét is iga-zolta: a disszonancia vált egy olyan kulturális szintézis kiindu-lópontjává, amely lehetõvé tette a �meghasadt világ� terének ér-telmezését úgy, hogy �egységét és folytonosságát� legalább szel-lemi imperativusként megõrizhesse. Ahogy Németh László írtaPuskinról: ezzel �az egész késõbbi orosz irodalom, sõt zeneköl-tészet térképét felvázolta�. A század tragédiája azonban ezt atérképet is teljesen átrajzolta.
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30 Florenszkij, P. A.: Znacsenyije prosztransztvennosztyi. In: Uõ: Sztatyii isszledovanyija po isztorii i filoszofii iszkussztva i arheologii. Moszkva,2000. 272.
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SCHILLER ERZSÉBET
�Tejjel-mézzel folyó Szibéria�Orosz lélek és hadifogság Markovits Rodion regényeiben

Az elsõ magyar könyves világsiker a Monarchia katonáinak elsõvilágháborús orosz hadifogságáról szól. Markovits Rodion Szibé-riai garnizon címû, 1927-ben megjelent könyve rövid ideig tartóvilághírét fõként elsõségének köszönheti. A háborús regényeképpen a 20-as évek végétõl kezdtek csak megjelenni Európában,s mindehhez az orosz környezet különös kuriózum is volt mégekkor. Markovits Rodion a háború elõtt jogot végzett Budapesten,majd Erdélyben volt ügyvéd, késõbb újságírással is foglalkozott.A háború után egy visszhangtalan novelláskötet megjelenésétkövetõen pedig úgy döntött, hogy elsõ világháborús élmé-nyeit � amelyek jó részét orosz hadifogságban szerezte � feldol-gozza egy általa kitalált mûfajban, egy �kollektív riportregény-ben�. A könyv eleinte észrevétlen volt, majd miután HatvanyLajos lefordította németre, gyorsan utat talált a nemzetközi piac-ra is � több mint egy tucat fordításban és hatalmas példányszám-ban.1 A sikeren felbuzdulva Markovits újabb hadifogságregény-be kezdett: az 1929-ben megjelent Aranyvonat kevésbé a fogság,inkább az abból éveken át tartó hazatérés regénye.
1 A hirtelen támadt világhírrõl, majd annak hasonlóan gyors kihu-nyásáról, Markovits mesés gazdagságáról és annak gyors eltûnésérõl aszatmári kávéházak kártyaasztalainál többen, köztük kortársak is beszá-moltak. (Pl. Kellér Andor: Tökász. In: Uõ: Író a toronyban. Budapest,1978. 181�216.; Ligeti Ernõ: Súly alatt a pálma. Egy nemzedék szellemi élete.22 esztendõ kisebbségi sorban. Csíkszereda, 2004.; Méliusz József: SzegényRodion. In: Uõ: Az új hagyományért. Bukarest, 1969. 48�98.; SzekernyésJános: Egy világsiker eredõi, összetevõi és utórezgései. Markovits Rodion és kollek-tív riportregénye a szibériai hadifogságról. In: Múlt és Jövõ, 2011/3. 51�73.)
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A galíciai fronton harcoló szatmári fiatalember, MarkovitsRodion � és a regényekben szereplõ, önmagáról mintázott hõs �számára furcsa ellenség az orosz. Hiába a lövészárkok, a gyilkosgolyók, semmiféle gyûlöletet nem táplál ellenük, még akkor sem,mikor a fogságukba kerül. Hogyan is lehetne másképp ilyennévvel? A szerzõ Markovits Jakab néven látta meg a napvilágot1884-ben. A Rodion nevet, amelyen fiatalkora óta írt és élt, Dosz-tojevszkij hõsétõl, Raszkolnyikovtól kölcsönözte. Oroszul ter-mészetesen nem tudott. Szinte még alig harcolt, mikor 1915-benfogságba esett. A regény fõhõse az õt fogva tartó orosz tisztet megkínáltaszülõfalujából, az erdélyi Kisgércérõl származó szilvapálinkával(szerzõ és hõse azonos helyen született). �Kotyogott a jó öreggréci szilvórium a cár tisztjének kezében a végtelen Szarmatasíkság küszöbén��2 A hálás tiszt elõléptette: katonai zubbonyá-ra zászlósi rangot varratott. Nagy szolgálatot tett vele, hiszen afogságban a tisztek rangjuknak megfelelõ bánásmódban része-sültek, a közlegényeknek viszont pokol volt az életük.Mikor a hadifoglyokat szállító vonat útnak indult a �szibériaigarnizon� felé, a fõhõs � aki néhány hónapon belül már JákobJoszipovics névre hallgat � az �orosz� fogalmát azzal a képpelazonosította, amely korábbi irodalmi élményeibõl rajzolódott ki.Majdhogynem örült, hogy végre õ is eljutott a szent orosz föld-re, kedvenc regényhõseinek hazájába. Egy alkalommal útközben ki akarták hallgatni: egy katonaititokra voltak kíváncsiak fogvatartói, amely titoknak a zászlósnem volt birtokában. Bevezették egy terembe. �Arany vállrojtos,piros hajtókás, érdemkeresztes, szakállas orosz tábornokok �legalábbis tábornokoknak kellett lenniök � ültek itt, egy hatalmasasztal elõttük. Csillárok lógtak a mennyezetrõl, és káprázatosfényben ragyogtak az egyenruhák, a vállrojtok, az érdemrendeka melleken.Halkan egy Turgenyev-regény hullámzott feléje. TolsztojKarenina Annájának alakjai ködlöttek, Dosztojevszkijbõl a katona
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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 Pav-lovics tábornok úr, én ismerem Turgenyvet, ismerem Gogolt, is-merem Lermontovot, jó barátom Gorkij, és örökre elválaszt-hatatlan testvérem Szonja, aki elkísérte a gyilkost Szibériába�Remélem, uraim� és mélyen meghajtja magát tisztelete ésmegindulása jeléül, és az orosz tisztek keblükre fogják ölelni, ésa tábornok az asztalfõn meg fogja csókolni, amint az gyakranelõfordul az orosz regényekben. Hivatkozni fog Csehovra, hi-vatkozni fog Oblomovra� Elébük teszi a telt és boldogan vérzõszívét�� Ön tehát hajlandó egyes kérdésekben felvilágosításokatadni? � kérdezte a tolmács.Még ilyen szép álmából sohasem ébresztették fel.� Dehogy� dehogy, kérem� � dadogta. � Tiszt vagyok, ké-rem, a katonai esküm köt� De hogy is mondjam� nagy tiszte-lõje vagyok az orosz irodalomnak�� Ezt akarja elmondani?� Voltaképpen semmit� Ezt sem� Itt olyan, mint egyDosztojevszkij-� Mint egy Tolsztoj-regény�A tolmács intett az egyik õrnek, aki feltûzött szuronnyalközeledett feléje, és elvezette a deszka fekvõhelyre.�3 És a fõhõsvárja, hogy továbbhaladjanak. �Délután egy transzport elindulMoszkva felé. Moszkva az oroszok szent városa��4
Hadifogolyként, útban Szibéria felé, efféle gondolatok lepikmeg: �Két orosz fegyveres vigyázott rájuk. (�) Nem engedtékaz embereket a kupéajtóhoz, pedig ablak nem volt, és olyan jól-esett volna kilesni a Gorkij meg a Gogol országára. Csak lopvabámulhatta a falukat, ahol muzsikok vannak, a kisvárosokat,ahol nemesurak járnak télidõn egymáshoz vendégségbe, az or-szágutakat, hol trojkák vágtatnak az orosz regényekben, a mezõ-
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3 Uo. 127�128.
4 Uo. 129.
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ket, melyeken Vronszkij herceg gulyái legelnek, a kerteket, holegykor Goncsárov álmodott, a folyót, melynek partján Malvanyújtózkodik.�5
Az idõ elõrehaladtával és a személyes élmények sokasodá-sával háttérbe szorulnak a szépirodalmi emlékek, de nem tûn-nek el nyomtalanul. Felbukkannak a hazatérésrõl szóló regény-ben, az Aranyvonatban is, bár ennek legfõbb témája a megtapasz-talt orosz tér.A második regény hõsei a világháborúban orosz fogságbaesett magyar, osztrák, cseh katonák � és Oroszország 1918 és1922 között. Az 1918. márciusi breszt-litovszki békekötéstõl fog-va a Monarchia oroszországi hadifoglyai számára elméletilegmegszûnt a fogság. Mi sem egyértelmûbb: a Távol-Keleten lete-lepedett néhány katona kivételével haza akarnak menni.Csakhogy a polgárháborús Oroszországban ez nem magától ér-tetõdõ feladat, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a regényhõseit a békekötés egy Amur menti hadifogolytáborban éri.A Csendes-óceántól a Távol-Keleten, Szibérián keresztül, átlépveÁzsia és Európa határát kell eljutniuk a Kárpát-medencébe. Hacsak egy pillanatra magunk elé képzeljük olvasás közben a tér-képet � és ez óhatatlanul megtörténik �, akkor mindenképpenaz irdatlan tér leküzdéseként is értelmezzük az Aranyvonatot.Nézzük tehát a térképet!A Monarchia hadseregének különbözõ rangú tisztjei útnakindulnak az Amur menti hadifogolytáborból, ahol korábban fõ-ként a honvágytól szenvedtek, komoly fizikai nehézségekneknemigen voltak kitéve (a közlegény hadifoglyokkal ellentétben).Vonatuk keresztülhalad Mandzsúrián, s az ötödik napon leszáll-nak valahol a Bajkál-tónál. Itt vörös vezetõkkel megállapodnak,hogy továbbmehetnek. Eljutnak Irkutszkba, ahonnan nem min-denki folytathatja az útját: elviszik a magas rangú tiszteket, õknem léphetnek be a Vörös Gárdába, és nem mehetnek haza. Akicsatlakozhat és csatlakozik is a vörösökhöz, azt reméli, nem ártezzel a hazájának � a tisztek körében uralkodó ideológiai zûrza-var egyre mélyül. Arról is folyik a szó, hogy a hazaérkezés lehe-
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tõsége sem egyértelmûen kecsegtetõ, hiszen a háború folytató-dik, az olasz frontra is lehet kerülni. A maradék csapat tovább-indul Omszk felé, majd az Urál, a Volga a következõ leküzdendõhelyszín. Eljutnak az elsõ nagy európai állomásra, Szamarába �innen nem mehetnek tovább, mert a vörösök és a fehérek éppenvívnak a Volga hídjáért. Azt tanácsolja nekik egy forgalmi tiszt,hogy forduljanak vissza, hiszen szerencsések, hogy van vona-tuk, menjenek �a biztos és tejjel-mézzel folyó Szibériába�.6 Ígykerülnek Krasznojarszkba, egy hadifogolytáborba. Itt a fehérek-hez csatlakozó csehek szabályos vérfürdõt rendeznek a vörösökoldalán harcoló, tõlük a hazajutáshoz segítséget remélõ magyartisztek között. A csehek ugyanis, akik az oroszokkal való szövet-ségtõl várták Csehszlovákia megszületését, abban voltak érde-keltek, hogy a fehérek legyenek uralmon, tehát gyorsan beszáll-tak a polgárháborúba. A hazatéréstõl is ódzkodtak, mivel azOsztrák�Magyar Monarchia árulóinak tarthatták volna õket.A magyar és cseh érdekek tehát az oroszországi �belsõ� frontonis ellentétesek voltak. (Markovits � ennek az ellentétnek a csúcs-pontjaként � a transzszibériai vasútvonalért folyó harcot a vö-rösök és a fehérek között dúló cseh�magyar háborúnak írja le.Izgalmas történet.) A csehek kelet felé mennének, a vlagyivosz-toki kikötõbe, így csatlakoznak Kolcsakhoz; a csehekkel tartanak�a felvidéki tót gyerekek�7 is. Szibéria ekkor még nem volt vörös,Kolcsak az orosz lakosság között toborzott, a Moszkvából érkezõvörösök pedig a hadifogolytáborokban. A nemzetközi vörös bri-gádoknak sok magyar tagja volt, fõként annak köszönhetõen,hogy míg a németeket és az osztrákokat valamelyest támogattáka saját segélyszervezeteik, a törökök pedig a hozzájuk hasonlónépeknél (tatár, baskír, kirgiz) leltek menedékre, a magyarokcsak a vörös hadseregnél találtak oltalmat.8 Bár 1919-ben a sza-mojédok is eljöttek a táborba, és hoztak halzsírt a magyaroknak
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6 Markovits Rodion: Aranyvonat. Kolozsvár, 2011. 103.
7 Uo. 106.
8 Filep Tamás Gusztáv Reb Markovits meg a front címû tanulmányá-ban felvázolja a két regény történelmi hátterét. (In: Uo. 5�23.)
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a rokonság okán.9 A magyar hadifoglyok valójában magukrahagyatva igyekeztek túlélni a fogságot és a polgárháborút, hiábavolt közben Magyarországon � ahogy a regény lapjain mond-ják � vörös világ is. Folytassuk az utat, de mielõtt a fõhõs útja a regény többszereplõjétõl is elválik, jegyezzük meg, hogy Jákob Joszipovics afogolytábor komisszárja lesz, az õ elgondolására és befolyásáraindulnak útnak a foglyok az Amúr partjáról. (Nem áll ez túlsá-gosan messze Markovits Rodion életétõl, aki be is lép a SzovjetKommunista Pártba.)A krasznojarszki cseh fehér, kommunistaellenes rajtaütésmiatt a fõhõs 1919 nyarán elmenekül a fogolytáborból. EgySzekretarszkaja nevû faluba kerül. Régi, romantikus elképzelé-seit dédelgetve az elmaradott, de szépre-jóra vágyó orosz falurólazt gondolja, hogy valamiféle néptanítóként fog ott élni, és majdfeljegyzéseket készít, odahaza pedig tudományos elõadásokatfog róla tartani. Ehelyett tulajdonképpen rabszolgasors jut neki.�Ez nem az a furcsa és kedves Oroszország volt, melyet békebe-li olvasmányaiból ismert, melynek bûnös emberein a romantikabûbájos aranypora csillogott.�10 Bár amikor végül többedmagá-val együtt szabadul onnan, úgy búcsúztatják a falu lakói, mintlegkedvesebb barátaikat. Ezután egy Pók Gedeon nevû magyar katona vezette parti-záncsapatnál döbben rá, mi is veszi õt körül, mennyi véletlen éskaotikus kilátástalanság. Kik is voltak ezek a partizánok:��szibirják legények, pesti ügyvéd, váradi nyomdász és csalló-közi kötélverõ, számûzetésbõl szabadult öreg forradalmár,ólombányából menekült elítélt� dunántúli kultúrmérnök a pa-rancsnok, és lett menekült a katonája, meg osztrák villamos-kalauz, renegát kozák és belecsöppent kínai és kiskunmajsai kis-gazda és ótvaros csecsen, német litográfus és kirgiz katona-szökevény és hátszegi román erdõkerülõ, baskír favágó, petro-grádi orvostanhallgató és kamcsatkai halász��11
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9 Uo. 117.
10 Uo. 133.
11 Uo. 150�151.
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Egy vörös rajtaütéskor Jákob Joszipovics vissza tud menniKrasznojarszkba. Itt ünnepli 1919�20 két szilveszter éjszakáját �mindkét naptár szerint. (Találkozunk itt olyan hadifogollyal, akiebben a táborban lakik, ugyanazon az ágyon alszik 1914 óta.) Dea polgárháború még zajlik, a fehéreket lassan kiszorítják, a jólmûködõ tábori ipar is igyekszik átállni a szocialista gazdaságra,a tulajdonosok átadják üzemeiket, megszûnik a pénz � bár eznem a megvalósult kommunizmus jele, hanem kivonják a forga-lomból a Kolcsak-pénzt. Egy idõ után a fõhõs a közkatonák közékerül, de � csak hogy a környezetének legismertebb figurájátemlítsem � itt van Zalka Máté is. És ekkor kerül színre a címszereplõ, az aranyvonat. A regénymesebeli, mitikus címét egy nagyon is konkrét vonatról kapta.Ezen a vonaton szállította Kolcsak a pénzének aranyfedezetét,kilenc vagon aranyat. Kazanyból hozta, és Moszkvába akartaeljuttatni. Erre a feladatra a nemzetközi gárdát szemelték ki.Ugyanis a vörös vezetés a fehérek rajtaütéseitõl és a vörösök rab-lásától egyaránt félti a vonatot. Ahhoz, hogy a vonat értékesrakományával célba érjen, fegyelmezett, régi tisztekre van szük-ség, akik egyúttal elkötelezettek is a vörösök mellett. A fõhõst �és valójában a szerzõt is � beosztják a vonat kísérõi közé. Ezen avonaton szolgál Zalka Máté és Jaroslav Ha�ek, a világhírû csehíró, a háborúban idegenül tébláboló �vejk figurájának megte-remtõje is. Mindenki abban reménykedik, hogy a szolgálatáértkitüntetést kap, lehetõséget a hazatérésre vagy megfelelõ körül-ményeket a letelepedésre. Eljutnak Omszkba. (Az ottani város-vezetés szeretné, ha az aranyvonat ott is maradna: elvégre is,mondják, szibériai aranyról van szó.) Aztán elérik az utolsó szi-bériai állomást, Cseljabinszkot, utána nem sokkal megpillantjáka nagy fehér oszlopot � ebben az irányban immár másodszorátlépik Ázsia és Európa határát. Ennek szimbolikus jelentésevan: a megszokott kulturális közeg és az otthon mintha csakkarnyújtásnyira lenne. A vonat Szamara felé folytatja útját, deútközben táviratot kapnak, hogy a Volga rendkívül erõsen árad,ezért Kazany felé kell fordulni. Keresztülmennek Csebokszarin,Csisztopolon � csak éhség és a legkülönfélébb nyomorúságokszegélyezik útjukat, kiderül, hogy az ország európai részéhez
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képest Szibéria valóban egy kincseskamra. Kazanyban marad-nak. A világháborúnak már régen vége, mikor néhány magyarkatona útnak indul a Kaukázusba, hogy felkutassák és hazase-gítsék az ott rekedt magyar hadifoglyokat. Sztavropoltól szintefaluról falura járnak, mindenütt találnak hadifoglyokat, de nemtudják bejárni az egész Kaukázust, mert mikor leesik az elsõ hó,vissza kell fordulniuk: Kazanyon, Caricinon és Penzán keresztülvezet az útjuk. A fõhõs végül Moszkvába kéri magát egy beteg-ség ürügyén, majd mikor a szovjet hatóságoknál bizonygatja,hogy vállalja a balkáni forradalom ügyét, hazaengedik Magyar-országra. A térrel és a � történelmi � idõvel viaskodó, a küzdelembõlhol vesztesként, hol gyõztesként kikerülõ hõsök történetét kö-vetve, az olvasó alapélménye az elképesztõ elszigeteltség, a�mindentõl távol� érzése, a reménytelenség, a lelki, szellemi,érzelmi viszonyítási pontok teljes hiánya � a fogságnak és a há-borúnak ez a ritkán mutatott arca. A küzdelem helyszíne is különös szerephez jut Markovitsvilágában. A Szibériai garnizonban inkább érezhetõ az irodalmi-kulturális ismereteken alapuló elfogult csodálat az orosz táj, em-berek, kultúra iránt, de az Aranyvonatban is találunk példát arra,hogy a rettenetes valóság napi tapasztalatai nem húzták át akorábbról származó irodalmi élményt. A fõhõs Kazanyban meg-ismerkedik egy hölggyel, aki így invitálja egy társaságba: �Imá-dott Turgenyevjének és kedvenc Gogoljának néhány alakjávalbizonyára találkozhatik nálunk.�12
Aztán ezeket az orosz alakokat a regény lapjain felváltják azalakuló Szovjetunió tipikus figurái. Talán kevesen látták megilyen korán, mint Markovits, a formálódó rendszer abszurd vo-násait, amelyek a korai szovjet korszakban az ideológiai értetlen-ségbõl és túlbuzgó megfelelni vágyásból fakadnak (és amelyekjól ismerhetõk a 20-as évek késõbb illegálissá váló szovjet sza-tirikus irodalmából).Az elbeszélõ ironikus hangja részben önirónia is. A fõhõstegy véletlennek köszönhetõen nevezik ki kommunistának. Ön-
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tudatosodását, az ijedségtõl a nagyságának �beismeréséig�megtett utat meglehetõs távolságtartó kétértelmûséggel festi leMarkovits. Ugyanilyen ironikusan reflektál az új szovjet való-ságra és az ideologikus nyelvre. �Mennyi szép emberi értékettermelt a forradalom� � írja egy helyen: egy Goldberg nevû bor-bély, aki történetesen Trockij sógora, ha nincs a forradalom, mais csak borotvál Kisinyovban.13 Az ideológiai zûrzavar legszóra-koztatóbb példája a Babonák Ellen Harcoló Bizottság, amelyellenõrzi a szenteket, hogy valóban azok-e. Egy szentrõl kide-rült, hogy fabábu, és német márkájú cipõ van a lábán, de a ka-zanyi szûz tényleg könnyezett, saját szemükkel gyõzõdtek megróla a bizottság tagjai. Ki is adták �az írást, melyben a köztár-saság is meghajtja a lobogóját a kazanyi Szent Szûz elõtt� Azemberek látták, hogy csak az igazságot akarjuk, csak azokat aszenteket nem tûrjük, akik a népet félrevezetik.�14
Markovits felfigyel az elhitetni kívánt látszatvalóság és atapasztalat közötti fájdalmas eltérésre: �A plakátok élettel teljes,rikoltó színfoltjai, a lapok harsogó cikkei különös ellentétbenállottak az álmos és kedvetlen emberekkel, akik utcákon, terekenlézengtek, és a halotti sárgaságban senyvedõ mezõkkel, melyeka város körül terültek.�15
Kazanyban a fõhõs avantgárd mûvészettel és tulajdonkép-pen mûvészetelméleti kérdésekkel is találkozik. Egy mûvészet-történész elmagyarázza egy kiállításon, hogy az új mûvészetgondolkodásra ösztönöz, és felvázolja, mi is lenne az avantgárdlényege, miféle új befogadásra késztet. De felhívja a figyelmetarra az ellentmondásra, hogy a kollektív mûvészetnek nem kis-polgári agyakból, tehát nem a tanult, képzett rétegekbõl �amelynek tagja maga a mûvészettörténész is �, hanem a kollek-tív társadalomból kell majd kisarjadnia. Az elkötelezett szovjetértelmiségi skizofrén állapotának rendkívül szemléletes meta-forája ez. 
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Érthetõ, hogy hosszú évtizedeken át, egészen a 2000-esévekig senki nem vállalkozott Markovits Rodion könyveinek újkiadására. Addig minden magyarországi hatalmi ideológia meg-találhatta benne azt a vonást, amely miatt idegenkedett tõle.Kissé sarkítva: vagy kommunistának vagy antikommunistánaktartották.16 Ezeken a lapokon � különösen az elsõ regényben �nincs letisztult értékrend, kikristályosodott ideológia. Néhánykicsit történelemkönyv ízû kitérõtõl eltekintve, Markovitsugyanis azt ábrázolja csak, amit hõsei látnak. Fronton, fogságban, polgárháborúban látjuk a regények hõ-seit, azokat az embereket, akik valóban fontos történelmi pilla-natok szereplõi, de mint ilyenek, mindenféle történelmi rálátásés felismerés nélkül küzdenek, s tevékenységüknek nemhogy avilág változására, de még a maguk életére is alig van hatása.A foglyok szabadulásuk után, a hazatérés vágyától hajtva furcsadöntéshelyzet elé kerülnek: �El kellene határozni, fehérek le-gyenek-e vagy vörösök.�17 Az Aranyvonat egyik fontos tanulsága,hogy az ideológiák térhódítása nem szellemi síkon zajlik, a vá-lasztás, hogy ki melyik mellett tör lándzsát, csak a legritkábbesetben függ képviselõinek meggyõzõdésétõl. Egy pillanatban,sok év küzdelem után egy orosz tájkép metaforájában meg isfogalmazódik ez a felismerés: �Szótlan lovasok ügetnek a magashóban, csendes szánkók siklanak a néptelen sztyeppén� kárfészkelõdni, apró, nyugati ügyvéd, a groteszk végzet hajtja sor-sod lovacskáit��18
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16 Filep Tamás Gusztáv Az Aranyvonat recepciója címû írásában rész-letesen foglalkozik ezzel. (In: Uo. 325�339.)
17 Uo. 136.
18 Uo. 139.
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GYIMESI ZSUZSANNA
A holokauszt elõérzete Andrej Platonov mûveiben

Andrej Platonov 1933 õszén megírja Szemétfúvó szél (Muszornijvetyer) címû elbeszélését,1 amely egy meg nem nevezett németkisvárosban játszódik. Fõszereplõje kitalált személy, Albert Lich-tenberg fizikus. A parabolikus történet röviden a következõ: Egyvasárnap reggel Lichtenberg séta közben látja, hogy a fõtérenfiatalok egy csoportja Hitler-szobrot készül fölállítani. Sétabot-jával rácsap a szobrot szállító teherautóra, majd magára a szo-borra is, ezért a nemzetiszocialista egyenruhát viselõ emberekmeglincselik, megcsonkítják és magára hagyják. A veréstõl moz-gásképtelenné vált, beszédkészségét elvesztõ és megsüketültfizikust a nap végén valaki megtalálja a téren, és egy ház alagso-rába, a szeméttárolóba hajítja. Ott Lichtenberg gyakorlatilag földalatti rágcsálóként él tovább, amíg valakinek szemet nem szúrottléte. Ekkor elviszik egy koncentrációs táborba, ahol eldefor-málódott, szõrös külseje és beszédképtelensége miatt nem ve-szik emberszámba, és ezzel, mondhatni, jól jár, mert nem fogjákmunkára, hanem hagyják egy fa tövébe vájt odúban tengõdni.Meghatározatlan idõ múlva, egy adódó alkalommal megszökik(lényegében kikúszik) a táborból, eljut a szomszédos településszélsõ házáig, ahol önmagából ebédet fõz egy az éhhalál küszö-bén álló asszonynak, és ezzel mondhatni véget vet saját életé-nek. A holttestét megtaláló hivatalos közeg nem tudja pontosanmegállapítani, ember vagy állat tetemével van-e dolga.A megdöbbentõ történet szövegszerûen 1933. július 16-án,
1 A cikk alapját képezõ elõadás �Az antiszemitizmus történelmi for-mái és a holokauszt Oroszország és a Szovjetunió területein� címûnemzetközi konferencián hangzott el 2014. március 25-én Budapesten.
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vasárnap indul. Nehéz lenne nem kötni a dátumot 1933. július14-éhez, amikor Németországban törvénybe iktatják az egypárt-rendszert, és ezzel megteremtik a jogi alapot Hitler egyedural-mához. De más fenyegetésekkel is terhes a kor. A Platonovot érõtársadalmi impulzusok közül négy fontos vonulatot érdemes ki-emelni, amibõl kiviláglik, milyen ellentmondásos volt az az idõ-szak, amelyben nekifogott az elbeszélés megírásának: 1. A szov-jet sajtóban számos újsághír jelenik meg a németországi könyv-égetésekrõl, pogromokról, az egyetemi oktatók körében zajlótisztogatásokról, a fasizmus térhódításáról. 2. Az elsõ ötéves tervhatáridõ elõtt befejezõdik a Szovjetunióban, az állami propa-ganda euforikus közhangulat generálására törekszik, �épül azország�. 3. Az írók társadalmi megbecsülése nõ. Zajlik az elsõösszoroszországi szovjet írókongresszus szervezése, elõkészí-tése. 4. Óriási éhínség van a Szovjetunióban, a hivatalos híradá-sok hiánya ellenére tudni lehet, hogy egyes vidékeken nem ritkaa kannibalizmus.2Platonov személyes életútja nehéz szakaszban van. Túl vanpályája nagy törésén. 1931 óta nem tud publikálni, mert Vprok(A jövõre nézve) címû elbeszélését Sztálin felháborító, szovjetel-lenes írásnak minõsítette.3 Ennek hatására a kiadást engedélye-zõ Alekszandr Fagyejev, a Krasznaja Nov címû lap szerkesztõje� nyilván önvédelembõl � számos más irodalomkritikussal egye-temben aktív (és igazságtalan) Platonov-ellenes harcba kezd.Egyetlen újság szerkesztõsége sem vállalja a továbbiakban mû-veinek megjelentetését, annál inkább az írót érintõ megsemmi-sítõ kritikákét. Eleinte Platonov védekezik a támadások ellen,próbál az elbeszéléshez helyes interpretációs kulccsal szolgálni,
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2 Sz. Bíró Zoltán: Ukrán�orosz vita az 1932�1933. évi éhínségrõl. In:Historia, 2011/8. 10�13. http://www.historia.hu/userfiles/files/2011-08/SzBiro.pdf
3 Errõl lásd bõvebben Zavarkina, M.: Poveszty-hronyika A. Platonova�Vprok� v lityeraturno-polityicseszkom kontyeksztye vremenyi. In: Ucsonijezapiszki petrozavodszkovo goszudarsztvennovo unyiverszityeta,2013/3. 78�81.
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néhány hónap elteltével azonban önkritikát gyakorol, és belátja,hogy legjobb szándéka ellenére is ártalmasra sikerült az elbe-szélés. Ebbõl igyekszik levonni a szükséges szakmai konzek-venciákat. Maxim Gorkijjal és írótársaival folytatott levelezése ésnaplófeljegyzései tanúskodnak belsõ vívódásairól és kétségbe-esett küzdelmérõl, hogy ne lehetetlenüljön el íróként.4 Elhiva-tottsága nem gyengül, továbbra is meggyõzõdése marad, hogyaz írónak írással kell szolgálnia a hazát. Ez a szolgálat Platonovértelmezésében a valóság bemutatását jelenti. Mivel a valóság ésaz igazság Platonov értékrendjében két egymástól nem elvá-lasztható aspektus, az írónak az igazság feltárására kell töreked-ni. Annál inkább, mert a tényleges társadalmi-gazdasági fejlõdéscsak az igazság felismerésén alapulhat, ami pedig elengedhe-tetlen a szovjet állam céljainak eléréséhez.5 Noha ez az álláspontmai szemmel nézve naivnak tûnik, Platonov mûvei egyáltalánnem festenek naiv képet a kortárs valóságról, hanem inkább ajobb jövõbe vetett naiv hit ellehetetlenülését teszik láthatóvá,szomorú együttérzéssel.      1933 januárjában a Szovjetunió kormánya hivatalos jelen-tésben összegzi a határidõ elõtt teljesített elsõ ötéves terv ered-ményeit. Épül az ország, és megfogalmazódik a feladat, hogyerrõl minél szélesebb körben kapjon tájékoztatást a lakosság. Hi-vatalos országjárások szervezése kezdõdik különbözõ szakmákképviselõi számára. A cél az, hogy a delegációk tagjai saját sze-mükkel lássák, milyen elõrelépések történnek Szovjetunió-szer-te, és errõl tudósítsák a közvéleményt. Kulcsszerepet kapnak afeladat teljesítésében a szovjet írók. Az írók állami támogatása �és ezzel párhuzamosan a rájuk nehezedõ nyomás � folyama-
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4 Platonov, A.: Zapisznije knyizski. Matyeriali k biografii. Moszkva,2000.; Uõ: Voszpominanyija szovremennyikov. Matyeriali k biografii. Moszk-va, 1994.; Uõ: �Zsivja glavnoj zsiznyju�. Povesztyi. Rasszkazi. Piszma. Szkazki.Avtobiograficseszkoje. Moszkva, 1989.
5 Errõl tanúskodik az 1934. március 13-án kelt ügynöki jelentés, amiPlatonov jelentéseit idézi. Goncsarov, V. � Nyehotyin, V.: Andrej Platonovv dokumentah OGPU�NKVD�NKGB. 1930�1945. http://platonov-ap.ru/materials/bio/andrey-platonov-v-documentah-ogpu-nkvd. <9>
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tosan növekszik. 1932-ben Sztálin deklarálja, hogy az irodalomfeladata a lakosság optimizmusának táplálása, a szovjet mítoszmegteremtése, amihez a megfelelõ stilisztikai kereteket a szocia-lista realizmus adja.6 Elkezdõdik az elsõ országos szovjet író-kongresszus szervezése, amihez komoly állami támogatás vanrendelve. 1933 elején rendelet születik a moszkvai íróház felépí-tésérõl (Lavrusinszkij köz 17.), Peregyelkinóban pedig egésznyaralótelep kialakítása kezdõdik meg, kifejezetten íróknak. Azírószövetség �cserébe� nagyszabású kötet megvalósításába fog aSztálinról elnevezett, a Fehér-tengert a Balti-tengerrel összekötõcsatorna építésérõl.7 Továbbá több íródelegáció indul útnak azország távoli szegleteibe, hogy tudósítsanak a szocializmus ered-ményeirõl.Ugyanekkor Platonov mélyszegénységben él, mert írásaitsenki nem hajlandó megjelentetni. Annak ellenére, hogy ekkor-ra már hivatásos írónak tartja magát, továbbra is dolgozik agrár-mérnökként, elsõsorban vízgazdálkodási és talajjavító feladato-kat ellátva havi 300 rubel fizetésért.8 (A kiküldetésbe utazóíródelegáció tagjai átlagosan havi 1000 rubelt kapnak.9) Többmérõmûszert fejleszt ki, amit szabadalmaztat, de ez nem jár ke-resettel. Két ízben fordul levélben Maxim Gorkijhoz, hogy feltár-ja kilátástalan anyagi helyzetét, és a segítségét kérje. Miutánnem kap választ, írásban felteszi a kérdést: ��lehetek még szov-
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6 A �szocialista realizmus� kifejezés elõször a Lityeraturnaja Gazeta1932. május 23-i számában jelent meg nyomtatásban. 
7 1933 augusztusában avatják fel a csatornát. Az ünnepélyes esemé-nyen 120 író és mûvész is részt vesz. Az építést dicsõítõ kötet 1934 végénjelenik meg. 1937-ben a példányok nagy részét bezúzzák.  
8 Errõl lásd a titkosszolgálatnak 1933. október 20-án írt jelentést.Goncsarov�Nyehotyin: Andrej Platonov v dokumentah OGPU�NKVD�NKGB. 1930�1945. http://platonov-ap.ru/materials/bio/andrey-platonov-v-documentah-ogpu-nkvd. <7>
9 Errõl lásd a titkosszolgálatnak 1935. január 16-án írt jelentést. Gon-csarov�Nyehotyin: Andrej Platonov v dokumentah OGPU�NKVD�NKGB.1930�1945. http://platonov-ap.ru/materials/bio/andrey-platonov-v-documentah-ogpu-nkvd. <10>
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jet író, vagy ez objektíve lehetetlen?�10 Gorkij jelentõs írónak tar-totta Platonovot, de nem vette nyíltan pártfogásba, mert írásainem feleltek meg a szocialista realizmus címkével ellátott hiva-talos ideológiai elvárásoknak, különös tekintettel az optimistahangulat árasztásának hiányára. Ugyanakkor Gorkij beválasztjaPlatonovot a Türkmenisztánba utazó íróbrigádba, amelynek az afeladata, hogy tudósítson a befejezõdött elsõ és a folyamatbanlévõ második ötéves terv ottani eredményeirõl, illetve megem-lékezzen a Türkmén Szovjet Szocialista Köztársaság tizedik év-fordulójáról. Platonov nemcsak íróként, hanem eredeti végzett-ségének megfelelõen agrármérnökként is részt vesz az expedí-cióban a Tudományos Akadémia megbízásából. Az 1934 már-cius�áprilisában Türkmenisztánban szerzett tapasztalatait ké-sõbb olyan remekmûvekben kamatoztatja, mint például a Dzsan(1934) címû kisregény és a Takir (Szikes vidék, 1934) címû elbe-szélés. Az 1933�34-ben keletkezett alkotások közül egyedül ezutóbbit publikálták az író életében, viszont a Takirral megtörnilátszott a jég, ismét megnyíltak a szerkesztõségek ajtajai Plato-novnak. Még a türkméniai utazás elõtt, a rá jellemzõ írói módszertõleltérõen, szokatlanul rövid idõ alatt Platonov megírja a Szemét-fúvó szelet. Közben párhuzamosan dolgozik Boldog Moszkva11
címû, befejezetlenül maradt regényén, a mind ez idáig csak a cí-mérõl ismert Mérnökök címû elbeszélésen, illetve Az elsõ szocia-lista tragédiáról címû publicisztikáján. Ez a 20. század eleji kiált-ványok hangvételét idézõ írás a fiatal szocializmus nehézségei-

387A holokauszt elõérzete Andrej Platonov mûveiben

10 «Ìîãó-ëè ÿ áûòü ñîâåòñêèì ïèñàòåëåì èëè ýòî îáúåêòèâíî íåâîç-
ìîæíî?» 1933. május 23. In: Platonov, A.: ��Ja prozsil zsizny�. Piszma.1920�1950 gg. Moszkva, 2013. 332.

11 A regényen 1932�36 között dolgozott Platonov. A fõszereplõ egyMoszkva Csesztnova nevû, egyedülálló, tehetséges fiatal mérnöknõ, akia fõvárosban próbál boldogulni és építeni a szebb és boldogabb szocia-lista 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 aNovij Mir folyóiratban. 
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rõl szól, meglehetõsen zavarba ejtõ módon.12 Röviden a fasizmuskérdését is érinti benne Platonov: lényegre törõ tömörséggelegyenesen az emberiség önmegsemmisítési formájának nevezi(szamoisztreblenyije v fasizme). Ez a gondolatkör kap félreérthe-tetlen, de távolról sem didaktikus kifejtést a Szemétfúvó szélben.Andrej Platonov jellemzõen hosszan dolgozott egy-egy mû-vén. Sokáig csiszolta a szöveget, sok mindent kihúzott. Maxi-mális tömörségre törekedett. Ars poeticája értelmében egyetlenszóval sem szabad többet leírni, mint ami a megértéshez feltét-lenül szükséges, mert különben a mû zártabbá válik a kelleténél,vagyis kevesebb belsõ tér marad a valóság sokarcúságának érzé-keltetésére, mint amennyi lehetséges és amennyi � ennélfogva �szükséges. Platonov az igazság megmutatkozásának elõsegítéséttartotta elsõdleges írói kötelességének, és ebbõl a folyamatból alehetõ leginkább ki akarta küszöbölni a szubjektív megközelítéstmint szûkítõ perspektívát. Ezért mûveire kevéssé jellemzõ azaktualizálás, inkább a konkrét idõbõl és térbõl kiinduló, de attólelvonatkoztató, általános érvényû igazságok kutatására való tö-rekvés hatja át azokat. Ezek alapján elmondható, hogy a Szemétfúvó szél különlegesdarabja az életmûnek, hiszen egyrészt konkrét és aktuális tör-ténésekre reagál, másrészt rövid idõ alatt elkészül. Platonov úgyérezhette, hogy feltétlenül és gyorsan az olvasók tudomásárakell hoznia, amit megértett a világban éppen zajló átalakulások-ról, mert így talán segíthet elejét venni egy humán katasztrófá-nak. Figyelmeztetni akart. �Már ott masírozik Németországbana tanórákon az az ember, aki meg fog engem ölni� � írja jegyzet-füzetébe valamikor 1933 folyamán.13 Ugyanebben az idõben
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12 Platonov megállapítja, hogy a természet a maga befolyásolhatat-lan törvényszerûségeivel veszélyes a szocializmusra nézve. A természet-tel szembeni védelmet a technika jelentheti. Ugyanakkor kiviláglik azírásból, hogy Platonov aggódik az ország rossz teljesítõképessége és azemberek 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, êîòî-

ðûé óáüåò ìåíÿ.» In: Platonov, A.: Zapisznije knyizski. Materiali k biografii.Moszkva, 2000. 123.
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jegyzi le a következõ gondolatot: �A fasizmus világában a fegy-ver gyorsabb az író tollánál.�14 Ezzel a keserû felismeréssel pró-bál dacolni, amikor megírja a Szemétfúvó szelet � sikertelenül,ugyanis az elbeszélés csak 1966-ban jelenik meg, jóval a szerzõhalála után, akkor is �megcsonkítva�.15 A legkegyetlenebb ré-szek, így a végkifejlet a cenzúra áldozatává válik.  Miért érdemel különös figyelmet a Szemétfúvó szél és kelet-kezéstörténete? Nagy valószínûséggel a legkorábbi antifasisztairodalmi mûvek egyikérõl van szó, orosz nyelven mindenkép-pen. Az írás drámai ereje megrendítette Gorkijt, de azzal utasí-totta el a publikálását, hogy Platonovnak inkább fontosabb té-mák megírására kellene fordítania a tehetségét.16 Tehát Gorkijnem mérte fel a történelmi helyzet jelentõségét, Platonov vi-szont pontosan ráérzett a fenyegetõ veszély súlyára, megelõzvenyugat-európai kortársait is. Ráadásul a fasizmus veszélyéneknem az aktualitása, inkább a mélysége döbbentette meg, és kész-tette arra, hogy megírja a Szemétfúvó szelet. A mûben megjelenõviszonyok kísértetiesen pontosan jelenítik meg a munkatáborokés a késõbbi koncentrációs táborok világát. Platonovnak szemé-lyes tapasztalata nem volt a témában. Nem járt a Gulagon, nemlátott német koncentrációs tábort. (Igaz, majdnem látott munka-
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14 «Îðóæèå â ìèðå ôàøèçìà äåéñòâóåò áûñòðåå ïåðà ïèñàòåëÿ.» In: Uo.123. 
15 Platonov, A.: Izbrannoje. Moszkva, 1966.
16 Gorkij válaszlevelét Alekszej Varlamov idézi Andrej Platonov címûmûvében. (Moszkva, 2011. 79.): �Ðàññêàç Âàø ÿ ïðî÷èòàë, è � îí îøåëî-

ìèë ìåíÿ. Ïèøåòå Âû êðåïêî è ÿðêî, íî ýòèì åùå áîëåå � â äàííîì ñëó÷àå
� ïîä÷åðêèâàåòñÿ è îáíàæàåòñÿ èððåàëüíîñòü ñîäåðæàíèÿ ðàññêàçà, à ñî-
äåðæàíèå 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 ésvilágosan ír, de ettõl � jelen esetben � csak még inkább kiviláglik és lelep-lezõdik, hogy az elbeszélés tartalma irreális, ez a történet mintha egyhomályos agyrém lenne. Szerintem ezt az elbeszélést aligha lehet bárholis publikálni. Sajnálom, hogy nem mondhatok mást, és továbbra isvárom az írásait, olyanokat, amik méltóbbak az Ön tehetségéhez.�)
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táborosokat dolgozni a Fehér-tengert a Baltikummal összekötõcsatorna építésén, de végül nem került be az ünnepélyes meg-nyitóra kiküldött szovjet írók körébe 1933 augusztusában.)Viszont agrármérnökként Moszkvába költözése után is rendsze-resen utazott vidékre, legtöbbször Voronyezs környékére, illetveTambovba. Látta az 1920-as és az 1930-as évek elejének ember-feletti küzdelmeit az orosz kistelepüléseken. És ismerte a nagy-városi életet, olvasta a hivatalos közleményeket, jelentéseket.Látta a valóságot, ugyanakkor igyekezett kitartani az ideálokmellett.Platonov nem írt dokumentarista prózát, egyes mûvei mégisszinte forrásértékûnek tekinthetõk, vagy legalábbis kortörténetijelentõségük van. Bizonyos értelemben a Szemétfúvó szél is ezekközé sorolható, noha Sztálin például impulzívan egyenesenrémálomnak (bred) minõsítette.17 De éppen ez tükrözte a valóshelyzetet. Platonov a kendõzetlen igazság megírását tekintettelegfontosabb írói feladatának. A politikai bizottságnak tett, rólaszóló titkos jelentésekben18 olvasható 1934. március 13-i dátum-mal, hogy Platonov elvtársi körben kijelentette: az irodalom fel-adata a dolgok valódi arcának bemutatása; a feszült nemzetköziés hazai társadalmi-politikai helyzetben az irodalom figyelmez-tetõ kiáltásként kell hangozzon. A mindennapok valóságánakegy olyan szintje jelenik meg Platonov mûveiben, ami történetidokumentumokon keresztül nehezen érhetõ tetten. Ez a fajta hi-telesség a szépirodalmi alkotások közül kevésnek a sajátja. NohaPlatonov személyes kortörténeti tapasztalatait nem évtizedekmúltán írja le, hanem szinte egy idõben a történésekkel, amiéppen a letisztultság és az érett, értõ értelmezés lehetõsége ellen
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17 2008-ban Natalia Bragina strukturálisan kimutatta, hogy az el-beszélést formailag is lehet álomként értelmezni. Lásd Bragina, N.:�Muszornij vetyer� A. Platonova: Opit pszihoanalityicseszkovo procstyenyijatyekszta. In: Filologia. Iszkussztvovegyenyije. Vesztnyik Nyizsegorodsz-kovo unyiverszityeta im. N. I. Lobacsevszkovo. 2008/5. 292�295.
18 Goncsarov� Nyehotyin: Andrej Platonov v dokumentah OGPU�NKVD�NKGB. 1930�1945. http://platonov-ap.ru/materials/bio/andrey-platonov-v-documentah-ogpu-nkvd. <9>
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szólna, mûveit mégis a konkrét idõn túlmutató, az aktualitásokmögött húzódó örök érvényû, legmélyebb és legfájdalmasabbigazságok megértése jellemzi. Szépirodalmi mûvek beemelése a történeti források körébetermészetesen számos módszertani kérdést vet fel, mégis érde-mesnek tûnik vállalkozni rá. 2012-ben Novoszibirszkben azOrosz Tudományos Akadémia Szibériai Tagozatának Irodalom-tudományi Intézete és Történettudományi és Régészeti Intézeteközös kutatási projektbe kezdett Irodalom és történelem: kölcsön-hatások és narratívatípusok címmel. A kutatási program célja aszépirodalom és a történetírás mint a valóságot különbözõ meg-közelítési módszerekkel leíró területek kölcsönhatásainak tör-téneti leírása és tipologizálása. A kutatás keretében többek kö-zött a Szemétfúvó szél is a vizsgálódások tárgyát képezte.19
A Szemétfúvó szél története parabola az embert meghatározókét szélsõ pólus, a gondolat és az anyagi létezés összefüggés-rendszerérõl. 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 létezõgondolat allegóriája, csakhogy éppen õ száll vitába az elbeszé-lésben René Descartes �Gondolkodom, tehát vagyok� eszméjé-vel. Lichtenberg egyenesen ostobának nevezi Descartes-ot, ésmegfordítja az állítását, hogy egyet tudjon vele érteni: �Vagyok,tehát gondolkodom.�20 Ugyanakkor egy belsõ monológban pél-dákat hoz fel saját magának arra, hogy a létezés nem implikáljafeltétlenül a gondolkodást, hiszen Hitler vagy a római pápa nemgondolkoznak, létezésükben mégsem lehet kételkedni. Végsõsoron tehát a descartes-i tézis és az ellenkezõje egyaránt cáfola-
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19 Az Orosz Tudományos Akadémia Szibériai Tagozatának integrá-ciós projektje, Lityeratura i isztorija: szferi vzaimogyejsztvija i tyipipovesztvovanyija. Novoszibirszk, 2012�2013. A Szemétfúvó széllel foglalko-zó tanulmány: Proszkurina, E.: Szocializm kak fasizm: rasszkaz A. Platonova�Muszornij vetyer�. In: Krityika i Szemiotyika, 2013/1. 186�199. 
20 Oroszul így hangzik: «Ìûñëþ, ñëåäîâàòåëüíî, ñóùåñòâóþ.» A �szu-scsesztvuju� ige szemantikailag sokkal erõsebben kötõdik az anyagi lé-tezés szférájához, mint a �vagyok�. A francia eredeti a magyarhoz állközelebb. (�Je pense, donc je suis.�)
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tot kap Lichtenberg alakján keresztül, következésképpen afigyelem középpontjába valójában egy másik dilemma kerül.Platonov mûvében nem az a kérdés, hogy a gondolkodás a testi-anyagi létezés szféráján kívül vagy belül helyezkedik-e el, ha-nem az, hogy elválasztható-e egyáltalán a testi-anyagi létezéstõl.A mûbõl kirajzolódó válasz az, hogy e kettõ elválaszthatatlanegymástól, ebbõl pedig az következik, hogy a testi létezés teljesmegsemmisítése a gondolat megsemmisülését eredményezi,ami végsõ soron önmegsemmisítést, az emberiség teljes felszá-molását jelenti. Ezt hozza a fasizmus szele.21
A Szemétfúvó szél értelmezéséhez maga Platonov nyújt segít-séget 1938-ban írt, Az emberiség felszámolásáról (O likvidacii cselo-vecsesztva) címû cikkével. Ahogy az alcím jelzi � K. Capek Harc aszalamandrákkal címû regénye kapcsán �, Platonov az 1938-banorosz fordításban is megjelenõ, addigra Európa-szerte nagyvisszhangot kiváltó antifasiszta szatíra értelmezését kínálja azolvasónak. Az öt részbõl álló munka nagyobb volumenû, mintegy szokásos recenzió. Capek kapcsán Platonov megpróbáljafeltérképezni a fasizmus kialakulásának gondolati forrásvidékéta nyugat-európai kultúrában és szorosabb értelemben véve aszépirodalomban. Kitér Oswald Spenglerre,22 James Joyce-ra ésaz Ulyssesre, Marcel Proustra és Az eltûnt idõ nyomában címû re-gényfolyamra. Natalia Laszkina aprólékosan rávetíti a Platonov1938-as cikkében megjelenõ gondolatokat az 1933-as Szemétfúvószél struktúrájára és tartalmára, és arra a következtetésre jut,hogy az elbeszélés egyszerre polemizál nyugat-európai irodalmialakokkal és azok alkotóival.23 Az emberiség felszámolásáról címûírás egyik fõ ideája az, hogy a fasizmus megjelenésének nemcsak
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21 K. A. Barst részletesen elemzi Lichtenberg belsõ vitáját Descartestanaival. Barst, K.: �Muszornij vetyer� A. Platonova: szpor sz Gyekartom. In:Vesztnyik TGPU, 2005/6. 62�66.
22 Platonov Spengler-értelmezéseirõl bõvebben: Dirgyin, A.: AndrejPlatonov 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 intyer-pretacii Andreja Platonova. http://raspopin.den-za-dnem.ru/files/0810041223103196.doc
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áldozata az európai ember, hanem oka is. Platonov különösen a20. század eleji modernista filozófusokat és írókat hibáztatja,mert olyan emberképet közvetítettek (még ha kritikusan is), amiszabad utat engedett a fasiszta szemlélet terjedésének. Nagyfelelõsséget terhel ezzel � többek között � Joyce és Proust vállára.Azt állítja, hogy az író és az általa teremtett mû egymástól füg-getlenül, ugyanakkor egymástól elválaszthatatlanul hat a világmenetére, vagyis hiába próbál elhatárolódni az író az általa meg-formált figurától, azáltal, hogy ábrázolja, már részese, felelõse isaz irodalmi alak keltette zûrzavarnak. A sors fintora, hogy az1930-as évek végén ugyanilyen gondolatmenet mentén vádoljameg Sztálin és egy sor irodalomkritikus � elsõként Abram Gur-vics, a Lityeraturnij Krityik szerkesztõje � Platonovot Puskin ésGorkij (1937)24 címû cikke alapján azzal, hogy túl sokat foglal-kozik a fasizmussal szóban és írásban, ami pedig azt vonja magá-val, hogy nyílt szembehelyezkedése ellenére mégiscsak túl közelkerült a fasizmushoz, tehát maga is veszélyessé vált.25
Platonov 1938-ban megírja második antifasiszta elbeszélésétPo nyebu polunocsi� (Éjfélkor az égen�) címmel, ami szinte azon-nal megjelenik az Indusztrija Szocializma címû folyóiratban.A II. világháború kitörése elõtti évben Európa-szerte egyre többnáciellenes irodalmi mû születik, Platonov elbeszélésének azon-ban van egy különlegessége: már ekkor, a háború elõestéjénkülönös nézõpontból közelít a témához. Nem a kézenfekvõ, te-hát nem a nyilvánvaló áldozat szemszögébõl ragadja meg aproblémakört, hanem ahogy egy német katona, Erich Zummerlátja. A pilóta légitámadás közben úgy dönt, hogy saját feletteseellen fordítja a repülõgépet, mert megrendül a harc ideológiaihelyességébe vetett hite. A II. világháborút feldolgozó szépiro-dalomban csak évekkel késõbb jelenik meg az a dilemma, hogy

393A holokauszt elõérzete Andrej Platonov mûveiben

24 Platonov, A.: Puskin i Gorkij. In: Uõ: Razmislenyija csitatyelja.München, 2005. (Elektronikus kiadvány.) 24�37. 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: prob-lemi tvorcsesztva. Moszkva, 2000. 815�827. 
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valaki egyszerre lehet áldozata és hordozója egy bûnös meggyõ-zõdésnek. Vagyis az Éjfélkor az égen�-ben éppúgy megmutatko-zik Platonov távolba látó képessége, mint az 1933-as Szemétfúvószél esetében. Az író olyan összefüggésekre érez rá az eseményekhálójában, amikre kortársai csak késõbb lesznek fogékonyak.Platonov életmûve az utóbbi majdnem 30 évben folyamatosolvasói és szakmai figyelemnek örvend. Munkásságának ésbiográfiájának évrõl évre újabb rétegei tárulnak fel. Nemcsak a(nagy valószínûséggel) szinte teljes írói életmû kritikai kiadásaáll rendelkezésünkre (szépirodalom és publicisztika), hanem fel-jegyzései, feleségével, barátaival, mûvésztársaival folytatott ma-gánlevelezése, hivatalos levelei és a kortársak róla született írásaiis olvashatók. 2000 óta hozzáférhetõk a politikai rendõrség Pla-tonovra vonatkozó, 1930 és 1945 között készült aktái. Mára ha-talmas mennyiségû és rendkívül komoly szakirodalmi anyaghalmozódott fel Platonovról, pedig 1958-tól 1988-ig a Szovjet-unióban évente mindössze néhány nyomtatott oldalnyi terje-delemben foglalkozott vele a szakma.26 Ebbõl persze az is követ-kezett, hogy �vonalas� szakirodalom gyakorlatilag nem születettróla, és a korai, az 1960�70-es években írt tanulmányok nagyrésze sem vesztette érvényét a mai napig. 1988 fordulatot hozott:Platonov robbanásszerûen bekerült az olvasói és irodalomtudo-mányi érdeklõdés középpontjába. Az elsõ nemzetközi tanács-kozást Platonovról 1989-ben rendezte Moszkvában az OroszTudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete. A konfe-rencia anyaga ugyan csak 1994-ben jelent meg kötetben, ám egyegész sorozat kiindulópontjává vált.27 Ez a �Sztrana filoszofov�Andreja Platonova: problemi tvorcsesztva. A legutóbbi, hetedik kötet2011-ben jelent meg, így eddig összesen mintegy 4000 oldalnyi

394 GYIMESI ZSUZSANNA

26 Errõl lásd: Tvorcsesztvo Andreja Platonova. Isszledovanyija i matyeri-ali. Bibliografija. Szentpétervár, 1995. 
27 Az életmû gondozásában kulcsszerepet játszott 2005-ben bekö-vetkezett haláláig az író lánya, Marina Andrejevna Platonova, illetve amai napig töretlenül Natalia Kornyienko, aki valamennyi konferencia éskötet szervezésében, szerkesztésében részt vett.
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anyag olvasható a konferenciákon elhangzottakról. A nyolcadikkonferencia Platonov születésének 115. évfordulója alkalmából2014. szeptember 23�25. között zajlott le Moszkvában.28
A Szemétfúvó szél nem tartozik a sokat elemzett Platonov-mûvek közé, annak ellenére, hogy több szempontból különlegesdarabja az életmûnek. Tulajdonképpen nehéz végigolvasni, mégnehezebb utána megszólalni, tovább gondolkodni az olvasotta-kon. Ám 2014-ben, a Magyar Holokauszt Emlékévében ez szintekötelességünk.
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28 Számos monográfia is született és születik Platonovról nemcsakorosz, hanem angol, finn, francia, magyar és német nyelven is. Súlypon-tozott orosz nyelvû szakirodalmi körkép található Platonovról többekközött a http://platonovseminar.com/monographies.php címû interne-tes oldalon. A teljesség igénye nélkül sem lehet említés nélkül hagyni aVoronyezsi Állami Egyetemet, ahol kiemelkedõ és több évtizedes múltravisszatekintõ Platonov-mûhely mûködik.
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PÁLOSI ILDIKÓ
A magyar jön/megy ige mentális jelentései erza-mordvin és orosz megfelelõik tükrében

BEVEZETÉSA mozgást jelentõ igék alapjelentése, mint azt az igecsoport el-nevezése is mutatja, a dinamika, a fizikális mozgás. Jelentés-mezõjükben alapjelentésük mellett azonban számos statikus je-lentés, valamint metaforikus jelentés is található. A mozgás me-taforájával kifejezhetünk idõt (pl.: megjött a tavasz.), érzelmiállapotot (pl.: megjött a kedve), valamint mentális tevékenységet,illetve mentális állapotot (pl.: megjön az esze). A térbeli helyvál-toztás szemantikai derivációját vizsgálják számos nyelvészetimunkában.1 Vizsgálataim során elsõsorban ez utóbbi jelentése-ket vettem nagyító alá három nyelvet összehasonlítva: a ma-gyart, az erza-mordvint mint rokon nyelvet és az oroszt mintnem rokon nyelvet.2
1 Apreszjan, V. Ju.� Apreszjan, Ju. D.: Metafora v szemantyicseszkompredsztavlenyii emocij. In: Voproszi Jazikoznanyija, 1993/3. 27�35.; Aru-tyunova, Ny. D.: Jazikovaja metafora (szintakszisz i lekszika). In: GrigorjevaV. P. (pod. red.): Lingvisztyika i poetyika. Moszkva, 1979. 120�139.; Pa-ducseva, Je. V.: Glagoli dvizsenyija i ih sztatyivnije gyerivati (v szvjazi sz taknazivajemim dvizsenyijem vremenyi). In: Arutyunova, Ny. D.�Satunovsz-kij, I. V. (otv. red.): Logicseszkij analiz jazika: Jaziki dinamicseszkovomira. Dubna, 1999. 87�107.; Rozina, R. I.: Dvizsenyije v fizicseszkom i men-talnom prosztransztve. In: Uo. 108�118.; Zakirova, P. T.: Szemanticseszkajagyerivacija glagolov prosztransztvennovo peremescsenyija v szovremennomrusszkom jazike. Ufa, 2000.; Zaliznyak, Anna A.: Metafora dvizsenyija v kon-ceptualizacii intyellektualnoj gyejatelnosztyi. In: Logicseszkij analiz jazika.Jaziki dinamicseszkovo mira. Dubna, 1999. 312�319.
2 Mint köztudott, a mordvin a finnugor nyelvcsalád volgai-finn ágá-ba tartozik, a harmadik legnagyobb létszámú finnugor etnikum nyelve.A mordvin nyelvnek két nagy nyelvjárása van: az erza és a moksa. A pon-
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1. A HÁROM VIZSGÁLT NYELV MOZGÁST JELENTÕ IGÉINEK NÉHÁNY
SAJÁTOSSÁGAA közeledés/távolodás lexikai megkülönböztetése a magyarra ésaz erza-mordvinra jellemzõ, míg az oroszra nem, azaz a beszé-lõhöz való közeledés, illetve a beszélõtõl való távolodás kife-jezésére a két finnugor nyelv más-más szót használ: a magyar ajön, megy igét, az erza-mordvin pedig a ñàìñ és a ìîëåìñ igét. Azorosz mindkét irányú mozgásra használhatja ugyanazt az igét(pl. èäòè �jön�, �megy�). Az irányultság kifejezése a magyarban ésaz oroszban grammatikai eszközökkel, pontosabban igekötõkkeltörténik (pl.: kimegy, bemegy, melynek orosz megfelelõi: âîéòè,illetve âûéòè), az erza-mordvin azonban csak lexikai eszkö-zökkel képes kifejezni az irányultságot, azaz teljesen másik igéthasznál, amelyek semmilyen nyelvtani eszközzel nem képez-hetõk egymásból (pl.: ëèñåìñ �kimegy�, ñîâàìñ �bemegy�). A mozgás egyirányúsága vagy többirányúsága csak azoroszban jut kifejezésre. E szempont alapján szokás az oroszmozgást jelentõ igéket két nagy csoportra osztani, illetve ige-párokat létrehozni. Pl. az èäòè ige egy irányba történõ, egy ha-tározott cél felé irányuló mozgást jelöl, míg párja a õîäèòü igekifejezhet oda-vissza irányú mozgást, sõt konkrét cél nélkülimozgást is. (Pl.: Óòðîì ñòóäåíòû èäóò â óíèâåðñèòåò. �Reggel ahallgatók az egyetemre mennek.�, ß ñåãîäíÿ õîäèëà â áîëüíèöó.�Ma kórházban jártam.�, Ìû õîäèëè ïî ïàðêó. �Járkáltunk a park-ban.�). Mindhárom nyelvre érvényes a jellemzõ vonzatstruktúramegléte. A magyar kimegy ige után gyakran áll elativus ragos fõ-név, pl.: kimegy a szobából. Ezenkívül sublativus vonzattal is ren-delkezik még, pl. kimegy az udvarra. Orosz megfelelõje a âûéòèige, mely után legtöbbször birtokos esetet vonzó èç elöljáró vagytárgyesetet vonzó â elöljáró szerepel. (Pl.: Îí âûøåë èç êîìíà-
òû/âî äâîð. �Kiment/kijött a szobából/az udvarra.�) Az erza-mord-vin ëèñåìñ ige vonzata legtöbbször elativus, ritkábban lativus.
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tosság kedvéért megjegyzem, hogy fõként mordvin nemzetiségû nyelv-tudósok véleménye szerint, az erza és a moksa, nem a mordvin nyelvkét nyelvjárásának, hanem két önálló nyelvnek tekintendõ. Az orosznyelv az elmúlt évszázadok során erõteljes areális hatást gyakorolt amordvinra.
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(Pl.: Ìèíü ëèñèíåê âèðüñòýíòü/êàðäîâ. �Kimentünk/kijöttünk azerdõbõl/az udvarra.�).3 Összegzésképpen elmondható, hogy ahárom vizsgálandó nyelv mozgást jelentõ igéi nyelvtani szem-pontból is számos jelentõs eltérést mutatnak. Ezt foglalja össze az 1. táblázat:

1. táblázat

2. A KUTATÁS CÉLJAA dolgozatban a magyar, az orosz és az erza-mordvin jön/megymozgást jelentõ ige jelentésmezõjét tettem vizsgálat tárgyává.A dinamikus és a statikus jelentések egymáshoz való viszonyá-ból kiindulva szûkítettem a témát az igék mentális jelentéseire.Feladatomnak tartom megállapítani, hogy milyen szemantikai
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3 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-mordvin�magyar 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.

MAGYAR OROSZ ERZA-MORDVIN
közeledés/távolodás a közeledést/távolodást közeledést/távolodást lexikai lexikai eszközökkel kevés kivétellel nem megkülönböztetése nem különbözteti meg különbözteti meg lexikai eszközökkelaz irányultságot az irányultságotigekötõk jelölik igekötõk jelölik az irányt lexikai eszközökkel fejezi kijellemzõ egyirányú (konkrét)/ vonzatstruktúra többirányú (általános) jellemzõmozgás vonzatstruktúramegkülönböztetése lexikai eszközökkel

jellemzõ vonzatstruktúra
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folyamatok függvénye a mentális jelentések megjelenése, vala-mint milyen szerephez jut ebben az igék irányultsága. 
3. A DINAMIKUS ÉS A STATIKUS JELENTÉSEK ELHATÁROLÁSAA kutatás elsõ lépéseként elhatároltam a magyar jön/megy ige ésazok igekötõs alakjai jelentésmezõjének dinamikus és statikusjelentéseit. Ugyanezt az elemzést elvégeztem az orosz és az erza-mordvin megfelelõkön is. Mindhárom nyelv kapcsán ugyanarraa paradoxnak tûnõ eredményre jutottam, mely szerint a vizsgáltmozgást jelentõ igék jelentésszerkezetében számszerûen a sta-tikus jelentések jelentõs mértékben dominálnak. Dinamikus je-lentésnek a cselekvéseket (jelen esetben a fizikális helyváltoz-tatást) és egyes folyamatokat tekintettem. Statikus jelentésnekminõsítettem a fizikai elhelyezkedést, az állapotváltozást, az ál-lapotot és a tulajdonságot. Megfigyeléseimet alátámasztja Je. V. Paducseva a mozgástjelentõ igék dinamikus és statikus jelentéseit vizsgáló cikkébentett megjegyzése, mely szerint mindegyik irányultsággal ren-delkezõ igének lehet statikus jelentése. A helyváltoztatás ered-ményeképpen új állapot áll be, azaz a szubjektum másik helyentartózkodik. Ezek az igék tehát a szubjektum célirányos cselek-vésének eredményeképpen létrejövõ helyváltoztatást írják le. Je.V. Paducseva az alábbi orosz példával illusztrálja nézeteit:
(1) Â êîìíàòó âîøëà ìîëîäàÿ æåíùèíà. �A szobába bement egyfiatal nõ.�X bement Y-ba = X Céllal cselekedett: Y irányába mentEredmény: beállt az állapot: X Y-ban tartózkodik.

A cselekvésbõl állapotváltozást képzõ szemantikai elmozdu-lásnak az az oka, hogy a �cselekvést� mint kauzatív jelentéskom-ponenst a jelentésmezõ perifériájára szorítja vagy teljes mérték-ben kiszorítja a �végállapot beállta� jelentéskomponens.4
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4 Paducseva: 1999: 89.
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4. JE. V. PADUCSEVA ELEMZÉSI MÓDSZERÉNEK ALKALMAZÁSA MAGYAR
MONDATOKRAA végállapot lehet elhelyezkedés (2), érintkezés (3) és viszony-lagos elhelyezkedés (4). 
(2) Apa elment a városba. X elment Y-ba = X Céllal cselekedett: Yirányába mentEredmény: beállt az állapot: X Y-ban tartózkodik
(3) Rájön a füst az ételre. X rájön Y-ra = X Y irányába megyEredmény: beállt az állapot: X Y-nal érintkezésbe lép
(4) Az út a szikla mellett megy el. X elmegy Y mellett = X Y köze-lében helyezkedik elEredmény: állapot: X Y mellett húzódik 

Je. V. Paducseva szerint a statikus jelentéskomponens, azaz a�végállapot beállta� az ún. Megfigyelõ szemantikai aktáns szere-pének erõsödésébõl is eredhet.5 A Megfigyelõ (Íàáëþäàòåëü) egyviszonylag új, Ju. D. Apreszjan által bevezetett szemantikai foga-lom. E terminus alatt a szituációnak egy olyan passzív résztve-võje értendõ, mely verbális módon ugyan nem szerepel a meg-nyilatkozásban, de a szituáció leírása mégis az õ szempontjábóltörténik. A fenti példák arra engednek következtetni, hogy a (2)példában a Megfigyelõ nem lehet a városban, hiszen akkor amondat egészen másként hangozna: Az apa eljött/megjött a város-ba. A (3) példamondatban a Megfigyelõ az ételhez közeli helyentartózkodhat, mivel a mondat az étel felé irányuló mozgást ír le.Ellenkezõ esetben a rámegy igét használnánk. A (4) példábanpedig a névutó alapján következtethetünk a Megfigyelõ helyére.Mintegy az õ szemén keresztül látjuk a szituációt, csak az õszempontjából igaz az állítás. Egy másik látószögbõl nézve mára mögött vagy az elõtt névutót használnánk. Tekintettel arra, hogy a Megfigyelõ a szituációt egy adottnézõpontból egy adott pillanatban rögzíti, még egy mozgásban
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5 Uo. 91.
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lévõ tárgyról vagy személyrõl is kaphatunk állóképet. Követke-zésképpen a Megfigyelõ szerepének erõsödésével egy mozgástjelentõ ige jelentésmezõjében a statikus jelentések elõtérbe ke-rülhetnek a dinamikus jelentésekkel szemben.
5. AZ EDDIGI MEGFIGYELÉSEK ALKALMAZÁSA A MOZGÁST JELENTÕ
IGÉK MENTÁLIS JELENTÉSEIRE  (lásd 2. táblázat)A statikus jelentések dominanciájának mindkét fentebb említettoka mentális jelentésekkel is bõvítheti a vizsgált igék jelentés-mezõjét. Az (5) és (6) példamondat pedig a fenti elemzési mód-szer mentális jelentésben használt mozgást jelentõ igékre valóalkalmazhatóságát illusztrálja. 

2. táblázat

(5)  Emléke feledésbe ment. X ment Y-ba = X Y irányába mentEredmény: 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 irányábólmentEredmény: beállt az állapot: X nem tartózkodik Y-ban (az idõpont nincs a fejemben)

A 2. táblázat bal oldali csoportját két részre oszthatjuk asze-rint, hogy a végállapot mentális tevékenység eredményeképpen
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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 

elment a megjegyzésem mellett, elmegy valameddig, végigmegy a fontosabb pontokon

Az �állapotváltozás� komponens kiszorítja a �cselekvés� komponenst A �Megfigyelõ� szemantikai aktáns elõtérbe kerülése
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állt be, vagy mentális folyamat eredményérõl van szó. Ezt a fel-osztást szemlélteti a 3. táblázat:

3. táblázat

Amint erre R. I. Rozina is utal, a folyamatot jelölõ igékbõlképzett mentális jelentések a gondolkodási folyamatot a szub-jektumtól függetlennek, a szubjektumot pedig a folyamatpasszív megfigyelõjének mutatják be. Míg a tevékenységet kife-jezõ igékbõl képzett mentális jelentések részben megõrzikakcionális jelentéskomponensüket, azaz a szubjektum a gondol-kodási folyamat aktív résztvevõje, kontrollálja gondolatait,célirányosan cselekszik.6 Pl. a (6) példamondatban jelölt állapot-változás a szubjektumtól függetlenül megy végbe. Ezzel szem-ben, a �Rájöttem, hogy becsapott.� mondatban leírt állapotváltozása szubjektum mentális tevékenységének eredménye.A fenti elemzés a magyar nyelvre vonatkozóan némilegmódosítja Je. V. Paducseva az orosz nyelvre vonatkozó azonmegállapítását, mely szerint a �cselekvés� jelentésbõl állapotvál-tozást képzõ szemantikai elmozdulás egyik oka, hogy a �végál-lapot beállta� jelentéskomponens a perifériára szorítja, esetlegteljesen kiszorítja a �cselekvés� jelentéskomponenst.7 A fentiekalapján azonban belátható, hogy ez az állítás csak a mentálisfolyamat eredményeképpen beállt állapotokra igaz teljes mér-tékben, hiszen a mentális tevékenység eredményeképpen létre-jött állapotváltozást jelölõ, mozgást jelentõ igék részben megõr-zik akcionális jelentéskomponensüket.
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6. A KORPUSZBAN SZEREPLÕ MAGYAR, OROSZ ÉS ERZA-MORDVIN IGÉK
SZEMANTIKAI AKTÁNSOK SZERINT ELVÉGZETT VIZSGÁLATAA vizsgált igék szemantikai struktúrájának a Megfigyelõ nemmindig tagja. Két kötelezõ szemantikai aktánssal rendelkeznek:Agens és Hely. Amennyiben a Hely verbálisan nem jut kifeje-zésre a mondatban, szerepét átveszi a deiktikus centrum, azazaz a hely, ahol a Megfigyelõ elhelyezi magát.8 Az igék alapjelen-tésében a Hely egy bizonyos fizikai tér, a mentális jelentésû igékmellett gyakran áll mentális teret jelölõ aktáns (pl. fej, ész).Mindhárom nyelv igéin kimutatható, hogy a mozgást jelentõigékbõl akkor képezhetõ mentális derivátum, ha az ige által lét-rehozott szituációban egy új aktáns jelenik meg: az Experiens.Az Experiens fogalmán mentális tevékenységet végzõ személytkell érteni, vagy azt a személyt, aki bizonyos mentális folyama-tot él át. (Megjegyzem, az �Experiens� terminus helyett többorosz nyelvész � pl.: Je. V. Paducseva és R. I. Rozina � a �Percens�kifejezést használja.) Az Experiens lehet az Agens vagy a Meg-figyelõ szemantikai derivátuma is. Ha a magyar megy igét például dinamikus jelentésben hasz-náljuk, a szituáció kötelezõ résztvevõi az Agens (a mozgást vég-zõ személy vagy tárgy) és a mozgás Helye, ezzel szemben amozgás Célja, Módja, Eszköze csak fakultatív aktánsok. A fentemlített 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)
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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 azõ szemszögébõl vagyunk képesek felfogni a mozgás irányát,amelyet nemcsak a Helyet jelölõ aktánsok fejeznek ki, hanemmaga az ige is. A megy ige mentális jelentését illusztráló (12), (13),(14) és (15) példamondat Experiense a Megfigyelõ szemantikaiderivátumának tekinthetõ, hiszen függetlenül attól, hogy amentális folyamatok az õ tudatában mennek végbe, azaz az õtudata az a mentális tér, amely egyúttal a mozgás metaforájánaktere, 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 igékalapjelentésének a komponense. A (16) és (17) mondatban amegy ige mentális jelentésének alapja az Agens kommunikatívstátuszának megváltozása, mégpedig experiensi rangra történõsüllyedése. A szubjektum aktív, cselekvõ személyként vesz részta gondolkodási folyamatban, ezért kizárólag az Agens szeman-tikai derivátumának lehet tekinteni. Az ige ebben az esetbenmegõrzi akcionális jelentéskomponensét.Az orosz èäòè ige szemantikai szerkezete nem felel meg tel-jes mértékben a magyar megy igének, ugyanis a dinamikus jelen-tésû èäòè ige mellett nem jelenik meg kötelezõen a Megfigyelõmint 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 nemkötelezõ résztvevõje, hiszen nem állapítható meg az a nézõpont,amelybõl nézve a mozgás irányát meghatározhatnánk. Ameny-nyiben a szituációban az Agens mellett szerepel a Hely mint sze-mantikai aktáns, automatikusan megjelenik a Megfigyelõ is. [Pl.a (19) példamondatban az Agens a Megfigyelõ felõl közeledik apatika felé. A (20) mondat Agense a patika felõl közelít a Meg-figyelõ felé. A (21) példában a Megfigyelõ valahol a patika és abolt között helyezkedik el.] A (25) és (26) példamondat Expe-riense a szituációban passzív szerepet tölt be, ami arra engedkövetkeztetni, hogy csakis a Megfigyelõ szemantikai derivátumalehet. Végeredményben, az orosz èäòè ige mentális jelentése aMegfigyelõ experiensi rangra történõ emelkedésének függ-vénye.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 aszituáció kötelezõ résztvevõje. A (27) mondat szemantikai ak-tánsai az Agens és a Megfigyelõ. Rajtuk kívül természetesenszerepelhet Hely aktáns is a szituációban, mint a (28) és a (29)példában. Azonban a mozgás helyére való utalás nélkül is vilá-gos, hogy az Agens a Megfigyelõ irányába halad, mert ez a ñàìñige alapjelentésének komponense. Ahogy a további két példábólis kitûnik, a mentális jelentés megjelenésének alapja lehet aMegfigyelõ experiensi rangra történõ emelkedése és az AgensExperienssé való degradálása is. A (30) példában az Experiens aszituáció passzív résztvevõje, ezért a Megfigyelõ szemantikai de-rivátumának tekinthetõ. A (31) mondatban az Experiens mintgondolkodási tevékenységet végzõ személy jelenik meg, melyaz Agensbõl jött létre szemantikai elmozdulás révén. 
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7. A KORPUSZBAN SZEREPLÕ IGÉK SZEMANTIKAI STRUKTÚRÁJA 
MEGVÁLTOZÁSÁNAK OKAAnna A. Zaliznyak véleménye szerint a mozgás metaforáján ala-puló mentális tevékenységet kifejezõ igéket két csoportba lehetosztani:
� A mozgás metaforája a szubjektum mentális állapotára vo-natkozik, azaz a szubjektum �mozog�. A szubjektum mon-dattani szempontból alanyi szerepet tölt be. Az igék bizo-nyos intellektuális tevékenység eredményét írják le. (A ma-gyar nyelvre vonatkoztatva, pl.: a maga esze után megy, azapja után megy, végigmegy a fontosabb pontokon, rájön, elmegyvalameddig, belemegy valamilyen megoldásba, belemegy a rész-letekbe, semmire nem megy vele, elment a megjegyzésem mellett,stb.)
� A mozgás metaforája az objektum mentális állapotára vo-natkozik, azaz az objektum �van mozgásban�. Az igék azobjektumok bizonyos mentális kapcsolatát írják le. A szub-jektum, melyet legtöbbször verbálisan nem fejezünk ki,statikus. (Pl.: feledésbe megy, nem megy ki a fejembõl, kiment afejébõl/az eszébõl, nem megy a fejembe, az agyára megy, jól megyneki a matek, elment az esze, megjön az esze, nem megy a fejébe,stb.).9

Az 1. csoport igéi mentális jelentésükben is megõrzik a �cse-lekvés� jelentéskomponenst. A szubjektum mint aktív, cselekvõszemély vesz rész a gondolkodási folyamatban, az Experiensépp ezért az Agens szemantikai derivátuma egy szemantikai el-mozdulás eredményeképpen. A 2. csoport igéi, ezzel szemben,elvesztik a �cselekvés� jelentéskomponensüket, a Megfigyelõperiferikus szerepben (Experiensként) jelenik meg, akinek a tu-data az a mentális tér, amely egyúttal a mozgás metaforájának
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tere. Az Experiens a szituáció passzív résztvevõje. Másképpenszólva, az Experiens aktivitását-passzivitását a szubjektum átvittértelemben vett dinamikus-statikus volta határozza meg.
8. ÖSSZEGZÉSMegállapítható tehát, hogy amennyiben a mozgás iránya a szi-tuáció Hely aktánsa alapján vagy magának az igének az alapje-lentésébõl kikövetkeztethetõ, a Megfigyelõ a szituáció kötelezõrésztvevõjének tekinthetõ. Az pedig, hogy a mentális jelentésbenhasznált mozgást jelentõ ige mellett álló Experiens a Megfigyelõvagy az Agens derivátumaként fog-ható-e fel, az Experiens ak-tivitásának, illetve passzivitásának a függvénye.
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