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Az orosz történelem, a német-szláv kapcsola
tok és ellentétek vizsgálata 1706, az első orosz 
katonai kötelék szászországi bevetése és 
Fraustadt melletti csatája óta fontos feladata a 
német tudománynak. A XVIII. századi igényeket 
fokozta, hogy 1734-ben az oroszok megszállták 
Danzigot, 1747-ben egy 30 000 fős hadseregük 
eljutott a Rajnáig, 1779-ben pedig Oroszország a 
német birodalmi alkotmány garanciahatalmává 
lépett elő. A széttagolt német-római császárság 
államai számára a „szomszédos északi ország
ból" félelmetes birodalom lett, amelynek viszo
nyaival létkérdés volt tisztában lenni. A korábbi 
kereskedelmi és katonai kapcsolatokat kihasz
nálva megjelentek Szentpéterváron a jénai, a 
lipcsei, a göttingeni és elsősorban a hallei 
egyetem professzorai, akik katedrát szereztek a 
Néva parti városban, és az oktatás mellett kutat
ták az Ázsiára is kiterjedő birodalom felemelke
dése okait. A német G. F. Müller például több, 
mint fél évszázadon keresztül foglalkozott az 
orosz történelem kezdeteivel, s 1749-ben tartott 
előadásában, a Nestor-krónika elemzése alap
ján, először ismertette az orosz állam normann 
alapításának körülményeit és a normannok 
holsteini eredetét. A. L. Schlözer Moszkva 1147-
es várossá emeléséről, az orosz pénzügy 
történetéről írt könyvei mellett a legnagyobb 
hatást az „Allgemeine Nordische Geschichte" 
címmel váltotta ki. Társaik, mint G. S. Bayer ori
entalista, C. Schmidt-Phiseldeck kortörténeti 
kutató, G. Achenwalls statisztikus és mások, kö
zös munkával, megteremtették azt az informá
ciós bázist, amely lehetőséget nyújtott a német 
tudósoknak a politikai döntések befolyásolásá
ra. 

Gerd Voigt könyve sikeres historiográfia az 
1843, a konzervatív német orosz felfogás kezde
te, August von Haxthausen híres, keleti útja és 
1945, a náci, negatív-radikális megközelítés vé
ge közötti évszázad publikációiról. Bemutatja a 
hétköznapi német egyoldalúságot, a századfor
duló előtti, vak nemesi lelkesedést épp úgy, 
mint a mai kispolgári előítéleteket, a közhelye
ket, az örök, német gazdasági-, kulturális és rjio-
rális fölényről szóló, hamis képet. Mellé állítja a 
jelentős, gyakran elfelejtett tudósok mintegy 
1300 művének orosz-felfogását, többnyire 
időhatárok nélkül, kutatási módszerek, gondol

kodásmódok és következtetések alapján cso
portosítva. Igyekszik megadni a tudományos 
teljesítmények minőségi hierarchiáját is, amikor 
kiemel nagyhatású történészeket, másokat 
irányzatokba sorol, vagy csak a függelékben 
említ. 

Voigt a századvég élő, konzervatív rokon
szenvét a német nemességnek a napóleoni há
borúk utáni egzisztenciális félelmével magya
rázza, amelyet erősített a porosz királyi hatalom 
ingatagsága és a polgárság politikai térnyerése. 
A földbirtokos junkerek számára a cári udvar 
állandó és egyértelmű szövetséges maradt a 
vállalkozói rétegektől fenyegetett világban is, 
akárcsak 1814-ben. Az ő vonzódásukat fogal
mazta meg a tekintélyes Theodor von 
Bernhardi, aki veszélyeket sejtető, a liberális 
értékek tiszteletreméltó ellenpéldát láttatott a 
konzervatív orosz valóságban. Az idős Theodor 
Fontane pedig a hétköznapi német illúziót fo
galmazta meg véleményével: „...Én Orosz
ország, Miklós és Sándor mellett állok. 
Preobrazsenszk, Szemenov, Kaluga - ők a mi 
igazi védelmezőink. Minden más forradalmi, és 
ami forradalmi, az bajt jelent.„A német nemes
ség évtizedek múltán is élesen emlékezett a két 
leghíresebb, felszabadító ezredre, a preob-
razsenszkire és a szemenovira, és Kalugára, 
ahol először lobbant föl a Moszkvára is 
átterjedő, Napóleon haderejét elpusztító tűz. 

A német-orosz viszony fordulatai - Voigt 
szerint - többnyire egybeestek a német kutatók 
véleménymódosulásaival, amelyeket a politikai
publicisztikai hangadók terjesztettek el a közvé
leményben. A konzervatív rokonszenvet felvál
tó új iskola Alexander Brückner nevéhez 
fűződik, aki az egyetemes történelmi összefüg
gésekben vizsgálta az orosz múltat. Évtizedes 
szorgalommal gyűjtötte össze az Oroszországra 
gyakorolt külső - vallási, katonai, kulturális, 
gazdasági és tudományos - hatásokat és három, 
időben is elhatárolható hullámot különböztetett 
meg. Az elsőbe a középkorig érvényesülő, bi
zánci befolyást sorolta - a normann szerinte 
nem volt mélyreható - , amely a görög lelkipász
torok, írástudók, tanítók, állami tisztségviselők 
értelmiségi rétegéből sugárzott ki és a társada
lom valamennyi csoportját érintette. Az orosz 
történelemben a legnegatívabb vonásokat a 
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XIII. és a XVIII. század között érvényesülő tatár 
befolyás alakította ki. Brückner szerint az ön
kény, a bűnözői indíttatású ítélkezés, a kegyet
lenség, az államhatalom korruptsága, a mérték
telen szigorúságú adózás, a nők rabszolgasorsa 
a század végére az orosz élet meghatározójává 
vált. A következő évszázadokban pedig a kiala
kult viszonyok megkövülését lehetett érzékelni 
a kemény és primitív kizsákmányolásban, ,,...a 
hadviselés módjában, a hadifoglyokkal szem
beni bánásmódban, a gazdasági környezet 
pusztításában." Az orosz katonák „...minden bi
zonnyal a tatárok legjobb tanítványai voltak" -
kijelentéssel szakított Brückner végleg a nemesi, 
konzervatív szemlélettel. Az utolsó évszázadok
ban Oroszország európaizálásáról, mint a har
madik külső hatáshullámról lehet ugyan be
szélni - fogalmazott Brückner - de Nyugat-
Európával szemben a gazdaság produktivitása, 
az államapparátus szervezettsége, a középosz
tály minősége fájdalmasan elmaradott. Csak a 
lengyel és a Dnyepertől nyugatra fekvő ukrajnai 
területek szakadtak el végleg Ázsiától. 

Voigt könyvében külön fejezetet szentel a 
reformkonzervatív történetíróknak, akik új 
megfogalmazásaikat 1912 tavaszán, az állam és 
a tudományok vezetői által összehívott konfe
rencián fejtették ki. Az előadók pozitívan érté
kelték az orosz technikai fejlődést, az államap
parátus modernizálását, az alkotmányos monar
chia létrejöttét, mert velük vélték visszaszorítha-
tónak a forradalmi mozgalmakat. A huszadik 
században uralkodó, nyíltan oroszellenes irány
zat két évvel később, 1914 szeptemberében 
született. Voigt szerint a tudományos kutatás 
nem leplezhette le magát alpári propagandával, 
a váltást azonban hangsúlyozhatta. A katonai 
körök nyomására a konzervatív Tageszeitungtól 
távoznia kellett a huszonkét esztendeje hang
adó vezércikkírónak. Helyette Theodor 
Schiemann történész jelölte ki a kutatási felada
tot: a fő téma az 1905-1907-es orosz forradalom 
elemzése lett. A német tudósokat nem érdekelte 
a japánokkal vívott háború utáni orosz valóság, 
a munkások és parasztok elkeseredettsége az 
állami hatalommal szemben a forradalom, 
amely felborította Európa több évtizedes nyu
galmát és megtörte megszakítás nélkül fej
lődését, a jogérzéket teljesen nélkülöző és 
mindig is kezelhetetlen orosz vadság miatt rob
bant ki. Schiemann tudósi rangja hitelt adott 
ítéletének: „...A szláv népeket, ezt erősíti meg 
újra és újra a tapasztalat, nem lehet parlamentá

risán kormányozni. Egyetlen példa sincs, hogy 
ez a faj eltűri ezt a szisztémát. Ebből le kell 
vonni a politikai konzekvenciákat." 

A háború és az orosz forradalom után befo
lyást gyakorló történészek zöme a fronton har
colt. A katonai élmények eltérő hatásokat váltot
tak ki, amelyek - Voigt szerint - végső soron két 
nagy csoportra osztották a tudósokat. Az orosz 
hadifogságot, a szovjethatalom erőfeszítéseit 
átéltek szociálisan érzékenyebben elemezték az 
orosz valóságot, objektivitásukat pedig a német 
közvélemény számára igen előnyös „rapallói-
szerződés" tette elfogadhatóvá. A weimari köz
társaság demokratikus légkörében, az em
lékekből táplálkozó feszültségek ellenére, 
kiemelkedően szakszerű művek oldották az 
oroszellenes hangulatot, és találtak kiadót 
Szovjetoroszországban is. Leopold K. Goetz 
szkeptikus alaphangú, a középkori orosz val
lástörténetről, majd a német-orosz kereske
delmi kapcsolatok fejlődéséről írt könyvei, Kari 
Stählinnek az utolsó 150 évről, illetve az angol, 
a francia és a szovjet forradalomról írt összeha
sonlításai iskolákat teremtettek és a kutatók tu
catjait késztették modern elemzésekre. Ugyan
akkor a weimari köztársaság utolsó, válságos 
esztendeiben a fogékony egyetemi hallgatók 
körében egyre inkább az ellentmondást nem 
tűrő, nacionalista beállítottságú történészek 
gyakoroltak erősebb hatást. Valamennyien ka
tonatisztként szolgáltak, könnyen ragadtatták 
magukat realitást nélkülöző ítéletekre, magasz
talták az emberi méltósággal ellentétes, igazta
lan háborús erényeket, saját véres gonosztettei
ket, antiszemiták voltak és gyűlölettel beszéltek 
a volt ellenségről, Oroszországról. Az ismerteb
bek, Werner von Harpe, Peter Kleist, Gerhard 
von Mende főleg a könnyen megtagadható és 
elvethető orosz történelmi elemeket hangsú
lyozták műveikben, és megteremtették a lehe
tőséget a náci propaganda offenzívájához. 

Voigt historiográfiájának utolsó fejezetei a 
nemzetiszocialista állam felderítő szolgálatai és 
a birodalom engedélyezett történetírói közötti 
együttműködésről adnak képet. Majd a német 
tudományos kutatások száz évét értékelő könyv 
63 kiemelkedő szerző legfontosabb nézeteit 
tükröző dokumentumokat ad közre. A művet 
óriási irodalomjegyzék és a szokásos függelék 
zárja le. Gerd Voigt tudománytörténete első
rangúan hasznosítható összegzés. 

Bencze László 
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