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A magyar történelem tanulmányozása
Oroszországban 1989 és 1999 között
z 1989-es esztendõrõl aligha állíthatjuk, hogy döntõ fordulatot
hozott volna az oroszországi történettudomány fejlõdésében,
ugyanakkor az is igaz, hogy 1989 után sok minden megváltozott. Meggyengült és hamarosan az enyészet martalékává vált a szigorú ideológiai
kontroll, semmivé lett a történelmi materialista módszer monopóliuma,
megszûnt a marxizmus-leninizmus klasszikusainak idézési kényszere.
Az oroszországi tudósok ettõl fogva szabadon utazhattak külföldi tanulmányutakra és konferenciákra, minden korlátozás nélkül érintkezhettek
külföldön élõ kollégáikkal. A kutatók ettõl kezdve szabadon használhatták
a korábban titkosnak nyilvánított archívumi anyagokat, a könyvtárak zárolt részlegeibõl újra visszatért a tudományos vérkeringésbe a korábban
hozzáférhetetlen több ezer kiadvány. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan,
az oroszországi gazdasági válság mélyülésével jelentõsen megcsappant
a tudomány finanszírozására fordítható pénz mennyisége. A különbözõ
oroszországi és külföldi alapítványok, amelyek pályázati úton igyekeztek
támogatni a legjobb tudományos projekteket, csupán részlegesen voltak
képesek kompenzálni az állam tehetetlenségét és erõtlenségét. Az oroszországi könyvtárak gyakorlatilag beszüntették a legújabb tudományos irodalom beszerzését. Számos tehetséges tudós távozott külföldre, vagy hagyott fel a tudományos tevékenységgel. Ebben az idõszakban – amikor
a történettudománnyal foglalkozók elõtt korábban nem látott lehetõségek
nyíltak meg, de egyúttal objektív nehézségek is jelentkeztek – a magyar
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történelem tanulmányozása nemhogy nem szorult vissza, hanem minõségileg magasabb szintre emelkedett.

Más országok történelmének tanulmányozása
Oroszországban
A magyar olvasók számára talán meglepõ lehet, hogy Oroszországban
voltak és vannak olyan történészek, akik szakterületükül a magyar történelmet választották. Magyarországtól eltérõen – ahol a történettudományban
hagyományosan a magyar történelemmel közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló témák állnak elõtérben – Oroszországban a történészek érdeklõdése arányosan oszlik meg a hazai és a világtörténelem tanulmányozása között. Ráadásul Oroszországban más országok történelmének tanulmányozása nem csupán Oroszország és a többi nép kapcsolatának kontextusában
folyt és folyik, hanem egyúttal a sajátos kutatói igények teljességének figyelembevételével is.
Az oroszországi történettudományban a korábban ismeretlen levéltári
forrásokat a tudományos életbe bevezetõ kutatások mellett megvan a helyük
az olyan kutatásoknak is, amelyek értéke a kérdésfeltevés és a már publikált
(Oroszországban hozzáférhetõ) források értelmezésének újdonságában áll.
Elterjedt tudományos publikációs forma az olyan tematikus gyûjteményes
kötetbe szánt cikk, amelyben a konkrét magyar történelmi anyag egy jelenség
vagy folyamat átfogó összehasonlító vizsgálatába ágyazottan szerepel.
Az, hogy valamely ország történelmének kutatása éppen mekkora
népszerûségnek örvend, több tényezõtõl is függ: így a politikai és kulturális kapcsolatok állásától, a történettudományi iskola meglététõl vagy hiányától az adott területen, és attól, milyen szükséglet mutatkozik az adott
ország történelmének szakértõi iránt a felsõoktatás és az akadémiai kutatóintézetek részérõl. A Szovjetunióban a magyar történelem kutatásának
és oktatásának egészen az 1960-as évekig nem volt semmilyen hagyománya. Ugyanakkor a szovjet tudománypolitika a társadalomtudományok területén minden egyes országra és korszakra vonatkozóan feltételezte megfelelõ szakemberek képzését, hogy a marxista szovjet történészek kellõ
szakértelem birtokában „bírálhassák a burzsoá történetírás hibáit”, illetve
korrigálhassák a „baráti” szocialista országokban dolgozó kollégáik kijelentéseit.
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A magyar történelemmel foglalkozó történészek Oroszországban
A nyolcvanas évek végén négy olyan történész is dolgozott Oroszországban, akik több mint harminc évet szenteltek a magyar történelem kutatásának: Vlagyimir Susarin, Tofik Iszlamov, Andrej Puskas és Zseliczky Béla (Bela Zselicki). Közös tudományos munkálkodásuk legjelentõsebb eredménye a háromkötetes Isztorija Vengrii [Magyarország története, 1971-1972]
címû munka lett. E mû jó néhány ideológiai sablonja – különösen a 19. század végét és a teljes 20. századot illetõen – mára reménytelenül elavult,
de ez a munka, a maga egészét tekintve, megõrizte alapmû jellegét a magyarul nem tudó történészek számára.
A tavaly elhunyt Vlagyimir Susarin nagy felkészültségû, széles mûveltségû történész volt, a 9-17. századi magyar történelem jó ismerõje. Módszertani szempontból pozitivista maradt, osztotta az erre az irányzatra olyannyira jellemzõ mély tiszteletet a történelmi tények és a történelmi források iránt. A marxista szemlélet hatása nála az osztályharc jelentõségének túlzott hangsúlyozásában és bizonyos fokú gazdasági determinizmusban mutatkozott meg. De éppen Susarin volt az, aki lerakta a középkori és kora újkori magyar történelem oroszországi tanulmányozásának alapjait, és megismertette az oroszországi tudományos közvéleményt a magyar történetírás
aktuális helyzetével. Minden egyes munkáját a források rendkívül részletes
és tematizált jegyzéke kíséri. Az elmúlt tíz évben három monográfiát is publikált: a magyar etnikai tudat kialakulásának korai szakaszáról, a magyar törzsek és a kunok kapcsolatairól, az 1514-es Dózsa György-féle parasztlázadásról. A Vengerszkij narod v XV-XVI vv. [A magyar nép a 15-16. században]
címet viselõ háromkötetes monográfiája, valamint Anomymus Gesta
Hungarorum-jának és Thuróczy János Chronica Hungarorum-jának részletes
kommentárokkal kísért, általa készített orosz fordítása kéziratban maradt.
Tofik Iszlamov Közép-Európa újkori történetének vezetõ oroszországi
kutatója; két, a 20. század eleji magyarországi politikai küzdelmekrõl szóló
monográfia szerzõje. Tudományos érdeklõdési körébe tartozik a Habsburg
Birodalomban élõ népek nemzeti mozgalmainak és nemzeti öntudatának
tanulmányozása, a nemzetközi kapcsolatok története Közép-Európában
a 18. század végétõl a 20. század elejéig. Tofik Iszlamov alapozta meg – Ilja
Millerrel, Vlagyimir Frejdzonnal és más, tágabb összefüggésekben gondolkozó szlavistákkal együtt – Közép-Európa történetének mélyebb oroszor-
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szági megértését: Közép-Európáét mint bonyolult több etnikumú egységét,
amelyben az egyes elemeket a társadalmi-politikai fejlettség, a nyelv, a kultúra, a vallás különbözteti meg egymástól, és az azonos állami képzõdményhez, a Habsburg Monarchiához és a részét képezõ Magyar Királysághoz való tartozás kapcsolja egybe. Az Osztrák-Magyar Monarchia rendkívül bonyolult nemzetiségi viszonyai kiváló ismerõjének, Tofik Iszlamovnak köszönhetõ az is, hogy sikerült leküzdeni azt az oroszországi szlavisztikára jellemzõ, számos vonatkozásban egyoldalú szemléletet, amely a régióban
minden rossz okát a magyar politikai elit asszimilációs politikájában látta.
Az utóbbi idõben Tofik Iszlamov aktívan részt vesz a szovjet-magyar
kapcsolatok történetére vonatkozó levéltári anyagok publikációjában és a témáról szóló elemzõ írások megjelentetésében, többek között az 1956-os
magyarországi forradalom és az Erdélyt érintõ magyar-román területi vita
eldöntésében játszott szovjet szerep témakörében is.
A Szovjetunióban a társadalomtudományok területén egy sajátos törvényszerûség volt megfigyelhetõ: minél közelebb volt a jelenhez az a kor,
amellyel az illetõ kutató foglalkozott, annál merevebbek voltak azok a kívülrõl rákényszerített vagy önként vállalt ideológiai sémák, amelyekbe a történelmi folyamatot igyekezett beleerõszakolni. Amíg például a medievisztika
mindazok intellektuális menedékhelyévé vált, akik szerették volna a párt
ideológiai diktátumát a minimumra csökkenteni, addig a legújabb korról
szóló történeti munkák szerzõi általában kénytelenek voltak egyéni álláspontjukat az aktuális pártirányvonalhoz igazítani. Ebbõl a szempontból
Andrej Puskasnak a 20. századi magyar történelemrõl és Zseliczky Bélának
a magyar munkásmozgalomról a kilencvenes évek elõtt írott munkái elavultak, amivel maguk a szerzõk is tisztában vannak.
A korábbi szemlélet – amely a 20. századi magyar történelmet a kommunista ideológia diadalához és az MSZMP gyõzelméhez vezetõ folyamatként mutatta be – megváltozása nem mehetett végbe egyik pillanatról a másikra. Susarin, Iszlamov és Puskas által 1990-ben írt Kratkaja isztorija Vengrii
[Magyarország rövid története] címû munka arra tesz kísérletet, hogy
a legújabbkori magyar történelem marxista alapú ábrázolásába beépítse azt
a – lényegét tekintve revizionista – értékelést, amelyet a magyar párt- és állami vezetés 1989-ben adott a közelmúlt eseményeirõl. Idõre volt szükség,
hogy a magyar történelem új, minden dogmatizmustól mentes szemlélete
kialakulhasson.
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Andrej Puskas – aki korábban már két monográfiával jelentkezett Magyarország külpolitikájáról Vengrija v godi vtoroj mirovoj vojni [Magyarország
a második világháború évei alatt, 1966] és Vnyesnyaja polityika Vengrii: nojabr
1918 – aprel 1927 [Magyarország külpolitikája, 1918. november – 1927. április, 1981] címmel, tovább folytatta elmélyült kutatásait ebben a témában,
és mind oroszországi, mind magyarországi levéltári anyagokat felhasználva
két újabb könyvet jelentetett meg: Vnyesnyaja polityika Vengrii: aprel 1927 –
fevral 1934 [Magyarország külpolitikája, 1927. április – 1934. február, 1995]
és Vnyesnyaja polityika Vengrii: fevral 1934 – janvar 1937 [Magyarország külpolitikája, 1934. február – 1937. január, 1996] címmel. Jelenleg újabb,
az 1937 és 1939 közötti magyar külpolitikának szentelt munkáján dolgozik.
Legutolsó munkáiban a szerzõ igyekszik kerülni a két világháború közötti
Magyarország politikai berendezkedésének és politikai vezetõinek értékelését, és a magyar külpolitika nemzetközi kontextusba ágyazott részletes bemutatását helyezi elõtérbe.
Zseliczky Béla jelenlegi munkássága a történettudomány és a politológia határterületére esik: kutatási témája a magyar történelem legutolsó,
a Horthy-korszaktól a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján lezajlott változásokig tartó szakasza. A magyarországi rendszerváltás részletes leírásának
és tipológiai elemzésének szentelt nagyszámú írásából az oroszországi olvasó képet alkothatott a szóban forgó témáról, megismerkedhetett az elmúlt
tíz év magyarországi politikatörténetének irodalmával. Kárpátalja szülötteként kutatja a terület politikatörténetét is: 1998-ban jelent meg Magyarországon a Kárpátalja a cseh és szovjet politika érdekterében, 1920-1945 címet viselõ monográfiája.
A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján több új név is megjelent a magyar történelem oroszországi mûvelõi között. A középkorász Tatyjana
Guszarova (szakterülete az olasz történelem) a magyar történelem kérdései felé fordult, és jelenleg a kora újkor politikai kultúrájával foglalkozik, többek között a magyarországi megyei nemesség társadalmi mobilitását vizsgálja a 17. század második felében. Munkásságában szerencsés kézzel ötvözi a nyugat-európai középkor oroszországi tanulmányozásának hagyományait (az erre az irányzatra jellemzõ módszertani nyitottságot és a történeti forráskritika szigorúságát)
a magyar történettudomány hagyományaival, amelyhez tudatosan igazodik. Õ
a Moszkvai Állami Egyetem egyetlen oktatója, akihez a középkori és az újkori
magyar történelmet témául választó diákok írják diplomamunkájukat.
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A kora középkori magyar történelemmel foglalkozik Anna Gorizontova
(Magyarország politika- és jogtörténete az Árpád-korban) és Mihail
Juraszov (magyar-orosz kapcsolatok a 9-13. században), akik Vlagyimir
Susarin tanítványai voltak.
A legtöbb tanítványt Tofik Iszlamov nevelte. Közülük többen kutatók
maradtak, és jelenleg az új- és legújabbkori magyar történelem kérdéseit tanulmányozzák.
Így Artyem Ajrapetov a 19. század végének, a 20. század elejének magyar munkásmozgalmát vizsgálja interdiszciplináris megközelítésben. Itt
azzal a ritka esettel találkozunk, amikor a történész, megõrizve hûségét
a mára „divatjamúlttá” vált témához, túllépve a marxista paradigmán, a történeti kutatás módszertanát a modern szociológia és kultúrakutatás eredményeivel ötvözi. Ajrapetov, a Tambovi Állami Egyetem újkori történeti tanszékének vezetõje a magyar történelem azon kevésszámú oroszországi kutatóinak egyike, akik nem Moszkvában tevékenykednek.
Alekszandr Sztikalin, aki munkásságában szerencsésen ötvözi a történész, a filológus és a publicista képességeit, a 20. századi magyar kulturális
politika és szellemi élet történetét tanulmányozza, valamint nagyszámú cikket publikált a 20. századi Közép-Európa totalitárius rendszereinek tipológiájáról, az 1956-os magyarországi eseményekrõl, a 19-20. századi oroszmagyar irodalmi kapcsolatokról is. Sztikalin aktív részvételével számos levéltári dokumentumgyûjtemény látott napvilágot nyomtatásban, többek
között az 1956-os magyar válságról, amelyeket Vjacseszlav Szeredával közösen részletes kommentárokkal láttak el. Alekszandr Sztikalin és Vjacseszlav
Szereda legutóbbi közös munkái között megemlítendõ Lukács György vizsgálati anyagának közzététele oroszországi levéltári anyagok és a filozófus
családi archívuma alapján. Jelenleg Alekszandr Sztikalin egy nagy, Lukács
Györgyrõl szóló életrajzi munkán dolgozik.
Olga Khavanova középkorászként kezdett Tatyjana Guszarovánál,
a Mátyás királyra vonatkozó 15-17. századi magyar történeti-irodalmi hagyományt tanulmányozta. Ezután Tofik Iszlamov irányítása mellett védte
meg disszertációját az 1790-es magyarországi mozgalom patriotizmusfelfogásáról. Jelenleg õ az egyetlen az oroszországi hungarológia mûvelõi
közül, aki a 18. századi magyar történelemmel foglalkozik, többek között
a magyar nemzeti tudat kialakulását, a nemzeti ideológiának a politikai kultúrában játszott szerepét, a nemzetrõl és a hazáról kialakult elképzeléseket
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vizsgálja. Legújabb, magyarországi és ausztriai levéltári anyagokon alapuló
munkája a magyarországi nemesi akadémiákról szól, amelyek segítségével
a felvilágosult abszolutizmus igyekezett a feudális elitet bevonni a modernizálandó ország életébe. Érdekes Khavanova azon kísérlete, hogy a Habsburg Monarchia történetét a Moszkvai Fizikai-Technikai Fõiskola társadalomtudományi kurzusai között adja elõ.
Tofik Iszlamovnál kezdte pályáját Irina Popova, aki a szlovák nemzeti
öntudat kialakulásának kérdéseit vizsgálta, jelenleg pedig önállóan kutatja
a magyar nemzeti tér reprezentációját a 18. század végének, 19. század elejének térképein.
Zseliczky Csilla Tofik Iszlamov tanítványa, disszertációját a neoabszolutizmus korának magyarországi nemzetiségi kérdésérõl írja.
Túlzás lenne azt mondani, hogy a fentebb felsorolt kutatók önálló tudományos iskolát alkotnának, inkább egyfajta szellemi közösséget képeznek, amelyet a nézetek és a megközelítésmód bizonyos hasonlósága jellemez, de eközben a témaválasztás és a kutatás módszertanát tekintve megmarad minden egyes kutató teljes függetlensége. Az egyéni stílusjegyek még
az összefoglaló mûvekben is jól felismerhetõk.

A magyar történelemmel foglalkozó szakemberek képzése
Oroszországban a magyar történelem oktatását és a magyar történelemmel foglalkozó szakemberek képzését a mai napig számos sajátos vonás jellemzi. Az alapintézmény, ahol a magyar történelem oktatása a legalaposabban folyik, továbbra is a Moszkvai Állami Egyetem. A magyar történelem
oktatása formálisan részét képezi a középkori, az újkori és a legújabbkori
történeti tanszékek elõadói által tartott általános kurzusoknak. Ezen kívül
a Magyar Királyság szláv népeinek története része a déli és nyugati szlávok
történetével foglalkozó általános kurzusoknak is. Ez utóbbi esetben ugyanakkor a szlovákok vagy horvátok történetének bemutatása a sok évszázados
Magyarországhoz való tartozásuk kontextusán kívül történik, pontosabban
mint az önálló államiság megteremtéséért folytatott nemzeti-felszabadító
küzdelem kerül ábrázolásra.
Oroszországban a szláv népek, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia
vagy Franciaország történetének kutatása és oktatása már régóta tudományos iskolákat hívott létre. Ezzel szemben a hungarológia – amely három
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történettudományi tanszék között oszlik meg, és rövid, a diákok által esetenként el sem olvasott tankönyvfejezetekben ölt testet – azon kevesek sajátja, akik érdeklõdését a tárgy valamilyen okból erõsen felkeltette. Eltérõen
a filológiai, a gazdasági és az újságírói karoktól, ahol korábban bizonyos
rendszerességgel (ötévente egyszer) indultak olyan csoportok, amelyekben
a diákok Magyarországra specializálódtak, a történettudományi karokon
a specializálódás a diák elõjoga volt és maradt. A diáknak, ha a magyar történelemmel akar foglalkozni, ennek érdekében meg kell tanulnia magyarul
is, úgy, hogy csak saját magára számíthat, és a témavezetõ által összeállított
speciális kurzus keretében (még gyakrabban pedig önállóan) ismerkedhet
meg a magyar történelem alapvetõ forrásaival és historiográfiájával. Ilyen
emberekbõl, ahogyan azt az idõ megmutatta, nincs sok, ugyanakkor az õ
esetükben a motivációs szint sokkal magasabb, hogy mindent megtegyenek
annak érdekében, hogy a magyar történelemmel való foglalkozás a hivatásukká váljon.

Tudományos intézetek és szervezetek
Az oroszországi hungarológia szempontjából meghatározó jelentõségû
volt az a körülmény, hogy 1968-ban a magyar történelemmel foglalkozó kutatókat – az albán, görög, román történelem kutatóival együtt – a Szovjet
Tudományos Akadémia Egyetemes Történeti Intézetébõl a Szovjet Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézetébe helyezték át; ez utóbbit ennek
kapcsán Szlavisztikai és Balkanisztikai Intézetté szervezték át. Azt, hogy
Magyarország nem felel meg sem az etnikai (szlavisztika), sem a regionális
kritériumnak (balkanisztika), figyelmen kívül hagyták, mivel az átszervezett
intézet vált azzá a tudományos intézménnyé, ahol az egyes szocialista országok – így a Magyar Népköztársaság – történelmét, nyelvét és irodalmát tanulmányozták. 1998-ban a Szlavisztikai és Balkanisztikai Intézetet újra
Szlavisztikai Intézetté alakították át, amelyben az egyik kutatási irány Közép- és Délkelet-Európa nem szláv országainak története maradt.
Annak a ténynek, hogy a magyar történelem kutatása a szóban forgó intézet keretei között zajlott, egyaránt megvoltak a maga negatív és pozitív következményei is. Egyfelõl az egykori Habsburg Birodalmat alkotó népek
történelmének kutatása szervezetileg elszakadt Ausztria történetének kutatásától, mivel a germán népek történetét továbbra is az Egyetemes Történe-
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ti Intézetben kutatják. Mivel a kutatás során az államiság kontextusa figyelmen kívül marad, a magyar-szláv kapcsolatokat elsõsorban a nem magyar
népeknek a magyar és/vagy osztrák nemzeti elnyomással szemben folytatott
felszabadító harcaként tanulmányozzák. Nem véletlen, hogy az újkori
Habsburg Monarchia társadalom- és politikatörténetérõl, nemzetiségi viszonyairól és kultúrájáról szóló legjobb összefoglaló munka
Oszvobogyityelnije dvizsenyija narodov Avsztrijszkoj imperii [Az Osztrák Birodalom népeinek felszabadító mozgalmai, 1981-1982] félrevezetõ cím alatt jelent meg; ez a sok szempontból kiváló munka egy népes szerzõi kollektíva
sokéves munkájának eredményeként jött létre.
Másfelõl az 1968-as átszervezés új távlatokat nyitott a magyar, illetve
a többi közép- és kelet-európai nép történetét tanulmányozó kutatók közösen folytatandó történeti-összehasonlító kutatásai számára. Az intézet komplex jellege lehetõvé teszi, hogy történészek, kulturológusok és irodalomkutatók közösen folytassanak interdiszciplináris kutatási programokat. Ez a megközelítés a leggyümölcsözõbben a Közép-Európa Újkori Története Osztály
munkájában vált valóra, amely élén 1978 és 1998 között Tofik Iszlamov állt.
1993-ban és 1996-ban az osztály két nemzetközi konferenciát is rendezett
„Az Osztrák-Magyar Monarchia: egy soknemzetiségû állam tapasztalata”, illetve „Az Osztrák-Magyar Monarchia: integrációs folyamatok és nemzeti sajátosságok” címmel; a konferenciák anyaga nyomtatásban is megjelent.
Ugyanakkor nemrég, a Szlavisztikai és Balkanisztikai Intézet Szlavisztikai Intézetté történõ átszervezése során ezt az osztályt megszüntették.
A két ország kutatói közötti kapcsolatok szervezeti formájának kialakításában nagy szerepe van a két ország tudományos akadémiái mellett a hetvenes évek elejétõl mûködõ Orosz-Magyar Történész Vegyesbizottságnak.
Tofik Iszlamov hosszú évek óta aktívan vesz részt a bizottság munkájában,
1998-tól pedig az oroszországi tagozat elnöki tisztét is betölti. Ez a szervezet, más hasonló bizottságoktól eltérõen, 1990 után is folytatta tevékenységét, és mind a mai napig közös szervezeti keretet biztosít a magyar
russzisták és az oroszországi hungarológia mûvelõi számára, segíti a tudományos kapcsolatok építését, támogatja konferenciák szervezését, tematikus
gyûjteményes kötetek megjelentetését, levéltári kutatások folytatását stb.
Összességében a bizottság a közös tudományos vállalkozások meghatározásakor elsõsorban Kelet- és Közép-Európa történetének egy típusba sorolható, vagy hasonló jelenségeinek történeti-összehasonlító vizsgálatát tartja
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szem elõtt. A rendszeres közös konferenciák témái között az utóbbi években a legújabbkori témák domináltak. Nyilvánvaló, hogy a korábban hozzáférhetetlen oroszországi levéltári anyagok kutathatóvá válása az oroszországi és a magyarországi kutatók körében eleven érdeklõdést váltott ki, akik
azonnal hozzáláttak a szovjet-magyar kapcsolatok minden ideológiai dogmától mentes új értelmezésének kidolgozásához. 1994-ben Moszkvában
került megrendezésre a Totalitárius és autoritárius rezsimek Közép- és Kelet-Európában, 1920-1980, 1996-ban Budapesten A Szovjetunió külpolitikája Középés Kelet-Európában, 1944-1953, 1998-ban pedig Moszkvában Az októberi szocialista forradalom Oroszországban és az 1918-1919-es forradalmak Közép- és Kelet-Európában címû konferencia.

Hungarológiai kutatások Oroszországban az 1989 és 1999 közötti idõszakban
A marxista dogmatizmus eltûnésével, a legújabb kor történelmérõl szóló munkák iránt feléledt érdeklõdés hullámán a tudományos irodalomban
és a publicisztikában nagyszámú munka jelent meg korábban vitatott vagy
tiltott témákról, többek között Horthy Miklós, Rákosi Mátyás, Nagy Imre,
Kádár János életrajza is. Elõször bukkant fel a Magyarország által a trianoni
békeszerzõdés révén elszenvedett területi és demográfiai veszteség témája;
ezt az új szemléletet tükrözte a Szlavisztikai és Balkanisztikai Intézet által
1994-ben közzétett tanulmánygyûjtemény címe is: Ocsagi trevogi v Vosztocsnoj
Jevrope. Drama nacionalnih protyivorecsij [A nyugtalanság gócai Kelet-Európában. A nemzeti ellentétek drámája]. Tofik Iszlamov, Zseliczky Béla,
Alekszandr Sztikalin, Vjacseszlav Szereda és mások – érzékelve az ilyen jellegû kutatások tudományos és társadalmi jelentõségét – hozzáláttak
az oroszországi levéltárak anyagának feldolgozásához. Magyarország legújabbkori történelmének kutatása organikusan beilleszkedett Kelet-Európa
sztálinizmus-kori történelmének komplex tanulmányozásába. A Szlavisztikai Intézet szerzõi kollektívája 1997-1998-ban Vosztocsnaja Jevropa v dokumentah rosszijszkih arhivov, 1944-1953 [Kelet-Európa oroszországi levéltárak
dokumentumaiban, 1944-1953] címmel oroszországi levéltári dokumentumokat tett közzé két kötetben; a dokumentumgyûjteménybõl világosan kitûnik, milyen szerepet játszott a Szovjetunió a közép- és kelet-európai
kommunista rendszerek létrejöttében, melyek voltak az ezen országok párt-
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és állami vezetésére gyakorolt nyomásgyakorlás módozatai, és melyek voltak azok a módszerek, amelyek biztosították a keleti blokk országainak bizonyos mértékû egységét. A Magyarországra vonatkozó dokumentumokat
Tofik Iszlamov válogatta és látta el kommentárokkal.
Az oroszországi hungarológiában a kilencvenes években a legtöbb publikáció az 1956-os magyarországi eseményekhez kapcsolódott. Az elmúlt tíz
évben számos cikk, monográfia és levéltári dokumentumgyûjtemény jelent
meg a témában, amelyek részletesen feltárták, milyen szerepet játszott 1956ban a szovjet párt- és állami vezetés Magyarország sorsának alakításában.
Alekszandr Sztikalin és Vjacseszlav Szereda szerkesztésében 1993-ban Magyarországon Hiányzó lapok 1956 történetébõl. Dokumentumok a volt SzKP KB
levéltárából címmel oroszországi levéltári anyagokat feldolgozó dokumentumgyûjtemény jelent meg. 1997-ben látott napvilágot A Szovjetunió és az 1956-os
magyarországi válság dokumentumokban címmel oroszországi (Tofik Iszlamov,
Alekszandr Sztikalin, Vjacseszlav Szereda) és magyar (Mucsi Ferenc, Vida István) kutatókból álló szerzõi kollektíva által jegyzett alapvetõ jelentõségû
munka, amely elõször tett hozzáférhetõvé nagyszámú, korábban titkosan kezelt dokumentumot a szovjet párt- és külpolitikai archívumokból.
Kezdetben a tények puszta közlése dominált az interpretációval szemben. Fontos volt, hogy a korábban elérhetetlen levéltári anyagokat közzétegyék, az események menetét és az egyes emberek bennük játszott szerepét
egészen apró részletekig menõen rekonstruálják. Teljesen törvényszerû,
hogy az oroszországi és a magyar történészek különbözõképpen értékelik
ezeket a kérdéseket, sõt az oroszországi történészkörökön belül is megoszlanak a vélemények. Így például az oroszországi historiográfiában ma sem
alakult ki egységes vélemény 1956-ról: ellenforradalmi lázadásról ma már
senki sem beszél, de korántsem mindenki fogadja el az 1956-ot forradalomnak minõsítõ hivatalos magyarországi verziót. Több 1956-tal foglalkozó
oroszországi kutató közeli tervei között szerepel, hogy ezeket az eseményeket megpróbálják beilleszteni a hidegháború és a két szuperhatalom szembenállásával jellemezhetõ korszak tágabb nemzetközi kontextusába.
Az oroszországi historiográfiában a magyarországitól eltérõen jelenik
meg Kádár János alakja. Az oroszországi történészek megítélése szerint Kádár János szerepének lényege elsõsorban nem abban állt, hogy Magyarországot kiszolgáltatta a Szovjetuniónak, hanem inkább abban, hogy sikerült
megtalálnia azt a társadalmilag még elfogadható kompromisszumot, amely
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lehetõvé tette Magyarország viszonylagos függetlenségének megõrzését
a keleti blokkon belül. Az ilyen és még számos más szemléletbeli eltérés ellenére az a fontos, hogy a két ország történészei túlléptek az ideológiai kliséken és sikerült tudományos párbeszédet kialakítaniuk a közös múlt problematikus kérdéseirõl.
A kilencvenes évek oroszországi hungarológiájának másik jellegzetes
vonása, hogy ezek a kutatások minõségileg magasabb szintre emelkedtek:
specializáltabbak lettek, jobban támaszkodnak a magyarországi levéltárak
anyagára, és már nem csupán az oroszországi, hanem potenciálisan a magyarországi olvasóközönség igényeit is szem elõtt tartják. Kutatási témáik
megválasztásánál az egyes oroszországi kutatók (Tatyjana Guszarova, Olga
Khavanova, Irina Popova és mások) egyre inkább figyelembe veszik az adott
téma magyarországi kidolgozottságának fokát, a tudományos vérkeringésbe
még be nem került levéltári anyagok meglétét. Ez fõként azért vált lehetségessé, mert jelentõsen elmélyültek az Oroszországi Tudományos Akadémia
és a Magyar Tudományos Akadémia, illetve az oroszországi és a magyarországi egyetemek közötti kapcsolatok.
A múlt örökségének nevezhetjük azt az elidegenedést, kölcsönös meg
nem értést, amely egyfelõl a Magyarország történelmével, másfelõl a szlovákok, a románok és a délszlávok történelmével foglalkozó oroszországi kutatók között ma is fennáll.
A szovjet, és ma pedig az oroszországi kutatókról általában is elmondható, hogy azon országok historiográfiájának hatása alatt álltak és állnak, amelyekkel foglalkoznak. A korábbi idõszakban a közöttük zajló viták nem kevésbé voltak élesek, mint az egyes országok nemzeti historiográfiáinak képviselõi közötti polémiák. Különösen tanulságos ebbõl a szempontból Vlagyimir
Susarin tudományos pályafutása, akit csupán azért, mert a Magyarország története elsõ kötetében Erdélyrõl mint kora újkori magyar államalakulatról írt,
éles kritikával illették kollégái – a román történelem kutatói. A régió vitatott
történelmi kérdéseit illetõen a hivatalos szovjet historiográfiai álláspont a status quo fenntartását tartotta szem elõtt, és ezért szinte soha sem egyezett meg
a magyarral. Hosszú idõn át a hivatalos szovjet történettudomány a csehszlovákizmus szemléletmódjával megegyezõ állásponton volt. A Csehszlovákia
történetérõl szóló összefoglaló munkákban a szlovák nép történetét mint
„Szlovákia történetét” tárgyalták, vagyis valamiféle virtuális területi képzõdményét, amely ugyan Magyarország részét képezte, de genetikusan a testvéri
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cseh néphez kapcsolódott. Nyilvánvaló, hogy ez a szemléletmód 1992 után
értelmét vesztette, de az oroszországi történetírásban továbbra is számos,
a szlovák nemzeti historiográfiából kölcsönzött sablonnal találkozhatunk
(például a Bratislava helynév használata az 1918 elõtti idõszakra vonatkozóan). Hasonló tendenciákat láthatunk Erdély történelmének oroszországi tanulmányozásában is, ugyanis az erdélyi történelmet hagyományosan a román
történelem kontextusába ágyazottan szemlélik.
Egy, a középkor történelmet tárgyaló tankönyvben még 1990-ben is
szerepelt a „Havasalföld, Moldva és Erdély a 15. század végéig” fejezet, és
csupán a tankönyv 1997-es újabb kiadásában tárgyalták elõször Erdély történetét a középkori Magyarország történelmének részeként.
Továbbra is fontos feladata az oroszországi hungarológiának, hogy aktivizálja az orosz-magyar politikai és kulturális kapcsolatok témájában folytatott kutatásokat. Mindmáig nem történt meg a lehetséges kutatási témák
meghatározása, nem került sor a kutatások munkatervének kidolgozására,
hiányzik az oroszországi és a magyar történészek tevékenységének megfelelõ koordinációja. Sõt, azt is állíthatjuk, hogy ez a témakör több kutatót vonz
Magyarországon (például Molnár László kutatásai a 18. századi kulturális
kapcsolatok témakörében, vagy Vadász Sándor vizsgálódásai az 1849-es cári
intervenció történetérõl), mint Oroszországban. Ennek egyik oka az lehet,
hogy az oroszországi történelmet kutató oroszországi történészek kiválóan
ismerik az oroszországi levéltárakat, de nem rendelkeznek megfelelõ felkészültséggel az ilyen jellegû összehasonlító kutatások folytatásához (kivételt
képez Gennagyij Szanyin és Nyikolaj Rogozsin, akik a 17. századi orosz
diplomáciáról írott munkáikba szervesen beépítették a magyar vonatkozásokat is); az oroszországi hungarológia mûvelõire pedig még nagyszámú,
az újkor történetére vonatkozó levéltári dokumentum feldolgozása vár. Jellemzõ tény, hogy Oroszországban még senki sem vizsgálta az orosz-magyar
közös múlt egyik legfelhõtlenebb epizódját, I. Pál császár lányának,
Alekszandra Pavlovnának József nádorral kötött házasságát.

A magyar történelem az oroszországi köztudatban
Összességében azt kell mondanunk, hogy Oroszországban a magyar történelem csupán marginális helyet foglal el mind a történettudományban,
mind a köztudatban. Elõször is, hiányzik a magyar történelem tanulmányo-
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zásának szervezeti infrastruktúrája. Oroszországban nincs – és a közeljövõben
aligha jön létre – olyan tudományos intézmény, amelynek feladata Közép-Európa történelmének tanulmányozása lenne; ahol a hungarológia méltó helyet
foglalhatna el a többi közép-európai nép történelmének tanulmányozása mellett. Másodszor, a szocialista tábor megszûnésével az állam többé nem támogatja a közép- és kelet-európai országok történelmének kutatását, úgy tûnik,
számára ez a régió elvesztette a jelentõségét. Ez mindenesetre termékenyen
hatott a publikációk tudományos színvonalára: mivel megszûnt a fentrõl gyakorolt nyomás, és nincs már „ideológiai megrendelés” sem, a történészek számára lehetõség nyílt arra, hogy meggyõzõdésük és egyéni hajlamaiknak megfelelõen írjanak, kizárólag szakértelmükre támaszkodva.
Ugyanakkor a mai Oroszországban a tudomány nem képes mûködni
az állam szervezeti és anyagi támogatása nélkül. Ma az oroszországi hungarológia számára ezt a támogatást gyakran a magyar állam biztosítja: az elmúlt
években számos, a magyar történelemmel foglalkozó munka a moszkvai
Magyar Tudományos, Kulturális és Információs Központ támogatásával jelent meg.
A mai oroszországi olvasó, aki meg szeretne ismerkedni a legújabb magyar történelemmel foglalkozó könyvekkel, bizonyos objektív akadályokkal
találja magát szembe. A Szlavisztikai Intézetben készült tudományos munkák szerény, három-négyszázas példányszámban jelennek meg. Visszahozhatatlanul elmúlt az az idõ, amikor magyar történelemmel foglalkozó könyveket fordítottak oroszra, pedig ilyen könyvek rendszeresen jelentek meg
a Raduga és a Progressz könyvkiadóknál a Szovjetunióban, illetve a Corvina Kiadónál Magyarországon. A magyar történelem népszerûsítésének sikeres példájaként kell megemlítenünk a Znanyije kiadó vállalkozását: a sok
kötetbõl álló Történelmi lexikon sorozatot, amelyben különbözõ történelmi
korszakok kiemelkedõ személyiségeinek szépirodalmi formában feldolgozott életrajzai szerepelnek.
Az oroszországi köztudatban a szocialista tábor megszûnésével és a kilencvenes évek elejének lázas publicisztikai aktivitásának csillapodásával
a Közép- és Kelet-Európa országai iránti érdeklõdés jelentõsen alábbhagyott. A magyar történelemmel vagy a mai Magyarországgal kapcsolatos témák meglehetõsen ritkán bukkannak fel az oroszországi médiában. A magyar NATO-csatlakozás vagy az 1999 tavaszán-nyarán a kosovói válságban
elfoglalt magyar álláspont kommentálására vállalkozó oroszországi újság-
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írók idõnként teljes tájékozatlanságról tesznek tanúbizonyságot a magyarországi politikai folyamatokat illetõen. Oroszországban a volt Varsói Szerzõdés- és KGST-beli szövetségessel való kapcsolatok, miután elvesztették prioritásukat, nem öltöttek az új geopolitikai realitásoknak megfelelõ formát.
Az oroszországi politikai elitnek nem sikerült egyenrangú és kölcsönösen
elõnyös kapcsolatokat kiépítenie a közép-európai országokkal, többek között Magyarországgal sem.
A fentebb mondottakat is szem elõtt tartva, nem túlzás, ha azt állítjuk:
ma az oroszországi köztudatban Magyarországról vagy a magyarokról nem
él világos és egyértelmû kép. Egyfelõl az oroszországi értelmiség például nagyon is jól ismeri a magyar filmmûvészet klasszikusainak, Jancsó Miklós,
Szabó István, Mészáros Márta munkáit, másfelõl viszont az átlagos oroszországi polgárnak Magyarországról a magyar borok, a magyar szalámi,
a zöldségkonzervek, a jól megcsinált szovjet filmváltozatokból megismert
népszerû Kálmán Imre-dallamok jutnak az eszébe, valamint felrémlik
a „legvidámabb barakk” képzete is, vagyis egy olyan szocialista országé, ahol
minden olyan volt, „mint a kapitalizmusban”.
Oroszország legtöbb polgára Magyarországról, a magyar történelemrõl
és kultúráról csupán töredékes és véletlenszerû ismeretekkel rendelkezik, és
alighanem Magyarországról ez sokkal inkább elmondható, mint Közép-Európa többi országáról. A szovjet idõkben felnõttek legjobb esetben azt tudták, hogy a magyar törzsek az Urál elõterébõl, vagyis a Szovjetunió területérõl jutottak el Európába. Ma szinte senki sem emlegeti a magyaroknak
a forradalomban és a polgárháborúban játszott szerepét, míg a csehek és
a lengyelek szerepérõl sokkal több minden van meg a köztudatban. Az idõsebb nemzedék tudta, hogy Magyarország a Szovjetunió ellen harcolt a második világháború idején, de a hivatalos propagandában ezt a témát érthetõen kerülték. Az 1956-os magyar forradalom iránti együttérzés hangja szólalt
meg a „hatvanasok” irodalmában, de a szélesebb olvasóközönség mûveik
többségét csupán 1989 után ismerhette meg.
Ma Oroszországban a magyar történelmet az ügy iránt valóban elkötelezett kutatók maroknyi, de annál lelkesebb csoportja vizsgálja. Megalapozottnak tûnik a remény, hogy ezek a kutatók megõrzik az elõdeik által felhalmozott tapasztalatokat és tudást, és most már, megszabadulva mindenfajta ideológiai diktátumtól, segítik az oroszországi olvasóközönséget Magyarország történelmének és kultúrájának minél jobb megismerésében. Ab-
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ban is bízhatunk, hogy az oroszországi kutatók, akik mintegy kívülrõl szemlélik a magyar történelmet, tevékenységükkel organikusan kiegészítik a magyarországi történészek eredményeit.
Fordította: Sisák Gábor

OLGA KHAVANOVA –
ALEKSZEJ MILLER

The Study of Hungarian History in Russia
between 1989 and 1999
The authors claim that the most important changes in the Russian history writing after 1989 were the disappearance of the ideological controls, the significant
expansion of research opportunities, and the decrease in the financial support of the
state. The research on Hungarian history is a research area on its own, which has
improved in quality in the period of interest to the study. Vladimir Susarin is a distinguished scholar on the middle ages and the early modern age, Islamov Tofik specializes on the modern age, Andrey Puskás specializes in the 20th century foreign
affairs of Hungary, and Béla Zseliczky on the history of diplomacy. The members
of the young generations of historians are Anna Gorizontova, Mihail Jurasov,
Artyem Ajrapetov, Irina Popova, Csilla Zseliczky and others. The most significant
institution of teaching Hungarian history is the State University of Moscow, where
students learn about the subject within the framework of the studies of general history. Institutional research began in the Institute of World History of the USSR
Academy of Sciences, and since 1968 research has been conducted in the Institute
of Slavonic and Balkan Studies (from 1998 Slavonic Studies) of the Academy. In this
institute one of the research areas is the history of non-Slavic countries of Central
and South-Eastern Europe, and the study of Hungarian history belongs to this area.
In the cooperation of historians between the two countries besides the academies of
the countries the Russian-Hungarian Committee of Historians working since the
seventies has a significant role. Most of the publications on Hungarian studies in
Russia in the nineties were written on the events of 1956. For the time being, however, Hungarian history occupies a marginal position both in history writing and in
the general consciousness.
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