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Az orosz menekültek ügye a Népszövetségben 
(1920-as évek)

Az emberiség története során szünet nélkül zajló népmozgások, a tömeges el
vándorlás, menekülés, kirajzás, békés áttelepülés folyamatában az újkori migrá
ciót sajátos vonások jellemezik. A XVI. században tűntek fel a vallási okokból 
menekülő csoportok (elsőként a hugenották -  Grand Refuge, később az Újvilág
ba áttelepülő különféle vallási közösségek), majd a XVIII-XIX. század forduló
ján a politikai menekültek (a francia forradalom után menekülő arisztokraták -  
émigrés, a lengyel, orosz forradalmárok, stb.).

A XX. századi migrációs folyamatok jellemzőjévé vált ezen kivül, hogy 
tömegek mozdultak ki lakóhelyükről, s távozásuk többnyire a politikai helyzet 
hatására, kényszerből történt. Az I. világháború után százezrek kerültek korábbi 
államuk határán kívül, s az újonnan alakult nemzetállamok agresszív kisebbségi 
politikája ellen igyekeztek az összezsugorodott anyaországban védelmet találni. 
A nemzetiségi ellentétek megoldására született, a gyakorlatban óriási szenvedé
seket hozó ötlet, a lakosságcsere is növelte a kényszerű menekülők számát. 
Pándi adatai szerint összesen 6 150 000 fo kényszerült lakóhelye elhagyására a 
világháború után, döntően politikai okokból.1

Marc Raeff, az orosz emigráció történetének kutatója különbséget tesz a ha
záját kényszerből, de nem közvetlen erőszak hatására ideiglenesen elhagyó me
nekült, a politikai okokból távozó, külföldön is aktívan politizáló emigráns, és az 
adminisztratív úton eltávolított, kiutasított számüzöttek között.2 Végeredmény
ben mindannyian hasonló sorsra jutottak külföldön, s egyaránt nagy gondot je
lentettek a befogadó országoknak. Ehhez igazodott a Népszövetség gyakorlatá
ban kialakult menekült kategória, amely egy általános, mindenkit felölelő 
értelmezést foglalt magában: menekült lett minden olyan személy, aki származá
si országa határán kívül került, illetve kormányzati, állami védelem nélkül ma
radt.

A béke, a biztonság, a nemzetek együttműködése nemes eszméjének jegyé
ben megszervezett Népszövetség eredendően nem számolt azzal, hogy olyan

1 Köztes-Európa (1763-1993). Térképgyűjtemény. Összeáll.: Pándi Lajos. Osiris, Bp., 
1997. 322.
2 Raeff, M. : Russia Abroad. A cultural history o f  the Russian Emigration 1919-1939. 
New York: Oxford University Press 1990, 3.
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gyakorlati problémákkal kell rövidesen szembenéznie, mint több millió honta
lan, éhező ember elhelyezése, ellátása. A szövetség a két világháború között 
tehetetlennek bizonyult a politikai ellentétek elsimításában, viszont hatékonyan 
közreműködött a humanitárius kérdések megoldásához szükséges szervezeti, 
jogi háttér kialakításában. A nemzetközi szinten zajló multilaterális együttműkö
dés egyik látványos példáját a menekültügy kezelése szolgáltatta.

Az orosz diaszpóra kialakulása

1917-ben az orosz emigráció történetének legnépesebb hulláma indult el. A feb
ruári forradalomtól kezdődően a polgárháború végéig folyamatosan, egyre nö
vekvő számban, egyre szélesebb társadalmi közegből mentek külföldre emberek, 
elsősorban politikai indíttatásból. A menekültáradat időbeni végpontját nehezebb 
meghatározni. 1921 után nagy, kompakt tömegek már nem mentek külföldre, 
szórványosan viszont még 1928-ban is utaztak el, míg a Szovjetunió határai 
végül hermetikusan el nem zárták az országot a külvilágtól. Az Orosz Birodalom 
felbomlásával átjárhatóvá vált, ellenőrizetlen határok megkönnyítették a távo
zást, Oroszország kapui az északi és déli kikötők, az észak-nyugati és a távol
keleti szárazföldi határok lettek.

Több százezerre tehető azok száma, akik a határok megváltozása miatt ke
rültek idegen állam fennhatósága alá. Jelentős orosz kisebbség jött létre a határ 
menti államokban, Lengyelországban, a balti államokban és Finnországban.3 A 
polgárháború és az éhség elől több ezren menekültek ebbe az irányba a követke
ző években is. Az új nemzetállamok ellenséges érzéseket tápláltak az orosz 
nemzetiségűek iránt, ami nem kedvezett jelentősebb emigráns központok kiala
kulásának. A politikai menekültek és az őslakos oroszok egyaránt a kisebbségek 
szűkös lehetőségeivel rendelkeztek. A képzett, művelt réteg rövidesen tovább 
utazott Közép- és Nyugat-Európa felé.

A bolsevik hatalomátvétel után elsőként a cári család tagjai, a hivatalnokok, 
diplomaták, a földbirtokos arisztokraták, nagytőkések indultak útnak saját költ
ségen, rokoni, baráti kapcsolataikat kihasználva. 1919-től tömeges méreteket 
öltött az elvándorlás, minden társadalmi rétegből, kis- és középvállalkozók, ér
telmiségiek, a különféle szocialista pártok tagjai, egyházi emberek indultak út
nak. 1919 januárjában-márciusában a németek ukrajnai kivonulásakor, március
ban a francia hadsereg távozásakor a megszállt területeken élő parasztok közül is 
sokan elmentek. 1919 szeptemberében, az angol-amerikai intervenciós seregek 
kivonulása idején felajánlották minden katonai és civil személynek az ország 
elhagyását, gyorsított eljárással papírokat állítottak ki a jelentkezők részére.4

1920-21 folyamán a polgárháborúban vereséget szenvedett fehér hadsere
gek is menekülni kényszerültek. 1920 februárjában távozott Je. К. Miller hadse-

3 Pándi Pál adatai szerint kb. 100 ezer orosz került Lengyelországba, 70 ezer Romániába, 
68 ezer a balti államokba és Finnországba. In: Köztes-Európa (1763-1993). I.m. 322.
4 Rosszija v izgnanyii. Szugybi rosszijszkih emigrantov za rubezsom. Moszkva, IVI 
RAN, 1999. 56-57.
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rege Arhangelszken keresztül Finnországba és Norvégiába, a továbbutazás re
ményében. 1920 februárjában evakuált A. I. Gyenyikin hadserege, s 1920 no
vemberében utolsóként P. N. Vrangel tábornok a Krímből (Keres, Feodoszija, 
Jalta, Szevasztopol, Jevpatorija kikötőiből) Isztambulba.

A távozók egy jelentős csoportja Szibérián át a Távol-Keletre ment, itt a 
mandzsúriai Harbin lett az orosz emigráció központja. A katonai emigráció 
mellett jelentős polgári orosz lakosság is élt a kinai tartományban már jóval a 
forradalom és polgárháború előtt. Számuk 265 ezer volt még az 1930-as évek 
elején is.5

Az európai országokba így rövid idő leforgása alatt több százezer emigráns 
került. A szakirodalom 1,5-2 millióra teszi a számukat, de pontos felmérések 
nem készültek.6 Nehezítette az emigránsok számbavételét, hogy állandóan moz
gásban voltak, mivel ritkán sikerült azonnal olyan államba jutniuk, ahol véglege
sen megtelepedhettek. Jelentős részük tengerentúli államokban talált otthonra, s 
voltak, akik az 1921. december 3-i amnesztia után hazatértek. Az oroszok száma 
az emigrációban gyorsan csökkent, a betegségek, a nélkülözések miatt magas 
volt a halálozás, alacsony a termékenység, s idővel többen állampolgársághoz 
jutottak a befogadó országokban.7

5 Dubinyina, N. /., Cipkin, Ju. N. Ob oszobennosztyah dalnyevosztocsnoj vetvi 
rosszijszkoj emigracii. Otyecsesztvennaja isztorija, 1996.1. 72.
6 A szovjet kormány közleményei, s ennek nyomán a szovjet történészek, de maguk az 
emigránsok is 1,5-2 millió fos emigrációról beszéltek. Puskarjeva, N. L. 
Voznyiknovenyije i fonnirovanyije rosszijszkoj gyiaszpori za rubezsom. 
Otyecsesztvennaja isztorija, 1996. 1. 58.
7 Az egyes európai országokban élő orosz menekültek számáról A. R. Mochola közölt 
egy összehasonlító táblázatot. Forrás: http://www.mochola.narod.ru'rusemig-pl.htm

Az európai államokban élő orosz menekültek száma (ezer fó)

R a e f f

1 922 .1  1 1 9 3 0 .1 .1 1 9 3 6 -1 9 3 7

A u sz tr ia 3 -4 2 ,9 5 8 2 ,5

B e lg iu m 3 ,8 2 3 K b . 7 8

B u lg á r ia 3 0 -3 2 2 1 ,8 3 1 5 ,7

C ip ru s 0 ,6 - 0 ,7 0 ,0 4 0 ,0 1 1

C s e h s z lo 
v á k ia

5 -6 1 5 ,1 8 4 9

D a n z ig K b. 1 0 ,6 0 ,7 4 7

D á n ia K b . 0 ,8 0 ,3 0 ,6

E g y ip to m 1-1 ,5 K b. 0 ,5 K b . 0 ,3 5
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A háborúban és az azt követő években sok szenvedést megélt európai or
szágok többnyire ellenségesen fogadták a menekülteket. A művelt körökben

É s z to r sz á g 1 4 -1 6 11 ,2 5 ,2 8 3

F in n o rszá g 1 9 -2 0 10 7 ,9 3 2

F ran cia -
o r s z á g

6 7 -7 5 1 5 0 -2 0 0 1 0 0 -1 2 0

N é m e t 
o r s z á g

2 3 0 - 2 5 0 90 45

N a g y -
B r itan n ia

8 -1 0 4 K b. 2

G ö r ö g 
o r s z á g

3 -3 ,2 K b. 2 2 ,2 0 5

M a g y a r-
o r s z á g

3 -4 5 ,0 4 5 4

O la sz o r sz á g 8 -1 0 2 ,5 K b . 1,3

L e tto r sz á g 1 6 -1 7 1 5 ,6 4 6 12,8

L itv á n ia K b . 4 5 -8 5 M acartn ey
L e n g y e l
források

O lsz e w sk i P la to n o v

L e n g y e l- 
o rszá g

1 5 0 -2 0 0 8 0 -9 0 8 0 -1 0 0 12 0 6 0 0 - 8 0 0 140 5 4 0 0

R o m á n ia 3 5 -4 0 1 2-15 11

S v é d o r sz á g  
é s  N o r v é g ia

1 -1 ,5 1 2 ,5

S v á jc 2 -3 2 ,2 6 6 K b. 1

T ö rö k o rszá g 3 0 -3 5 L 4 1,211

J u g o sz lá v ia 3 3 ,5 2 9 ,5 2 7 -2 8

Ö ss z e s e n 6 8 8 -7 7 2 4 7 0 -5 3 6 3 4 5 -3 8 6

Á tla g 7 1 8 503 3 5 5

Források:
Raejf, M. i.m. 203. Raeff forrásai: az 1922-es évre saját számításai, 1930-re orosz emig
ráns szervezetek adatai, 1936-37-re a Nansen-bizottság adatai. Csak azok szerepelnek 
nála, akiknek csak orosz állampolgárságuk volt.
Macartney, C.A. : Refugees. The work o f the League. London, 1939. Lengyel források 
szerint Lengyelországba kb. 600 000 orosz menekült érkezett, főleg az éhínség idején. 
Macartney adatai szerint ez a szám jóval kisebb, kb. 120 ezer fő lehetett, (i.m. 17. végle
gesen ott maradók)
Olszewski, В.. Obraz Polski dzisiejszej. Warszawa, Wyd. M. Arcta 1938, 95-96. Az 
1931-es lengyelországi népszámlálási adatokra hivatkozik. (Előtte 1921-ben volt.) 
Platonov, О. : Isztorija russzkogo naroda v XX veke (v dvuh tomah). Moszkva:
Tyemovij Venyec Rosszii 1992. Platonov azok számát adta meg, akik a háború, az 
orosz-lengyel háború idején Lengyelországba kerültek. Egy részük emigráns lehet.
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viszont együttérzést váltott ki a „kultúra és a szellem embereinek” nyomorúsá
gos helyzete, akik nagy számban érkeztek, valamint a rengeteg gyerek és fiatal 
nélkülözése.8 Az emberiség történetének ritka, tragikus eseményeként a zsidók 
ókori kivonulásához, az Exodushoz hasonlították az orosz menekültáradatot. Az 
erős küldetéstudatot magával vivő orosz értelmiség is előszeretettel használta ezt 
a kifejezést, mert ahogy a zsidók az egyiptomi szolgaság után hazatértek, úgy ők 
is ideiglenesnek tekintették külföldi tartózkodásukat. A mielőbbi hazatérés re
ményében igyekeztek Oroszországhoz közeli országokban megállni, Európában 
maradni, „ki sem csomagoltak”.9 E ténynek különös jelentősége van az emig
ráns magatartás, gondolkodásmód alakulásában, s ez magyarázza vonakodásukat 
attól, hogy helyzetüket bármilyen módon véglegesen rendezzék.

Az orosz menekültek ügye a Népszövetség előtt

Az I. világháborút követő népmozgásokban a legnagyobb aránnyal részesedő 
oroszországi menekültek azzal vívták ki a nemzetközi közösség figyelmét, hogy 
gyakorlatilag Európa valamennyi államába eljutottak. A nehéz gazdasági hely
zetben lévő országoknak meg kellett birkózniuk a hazatérő és leszerelő katonák 
tömegeivel, a közép-európai államokban pedig az elcsatolt országrészekről me
nekültek áradatával is. A több tízezer, esetenként százezres nagyságrendű orosz 
menekült csoportokkal már nem tudtak mit kezdeni. A humanitárius katasztrófa 
kialakulásának veszélyére a Nemzetközi Vöröskereszt Bizottsága hívta fel a 
figyelmet.

1921 februárjában a bizottság több segélyszervezet részvételével konferen
ciát tartott, amelyen az Orosz Vöröskereszt Bizottság emigrációba kényszerült 
tagjai is részt vettek. Az akkor már 800 ezer orosz menekült ügyének rendezését 
csak nemzetközi összefogással tartották lehetségesnek. A menekültek egy része 
saját forrásaiból élt, voltak, akik a befogadó kormány vagy valamilyen segély- 
szervezet támogatását élvezték, nagyobb részük azonban teljesen lehetetlen 
helyzetbe került, és az éhhalál szélére jutott. Különösen súlyos helyzet alakult ki 
Isztambulban, Vrangel tábornok hadserege és a velük érkezett polgári személyek 
megjelenésével. A bizottság elnöke, Gustave Ador jegyzékben fordult a Népszö
vetség Tanácsához, amelyben kérte az orosz menekültek ügyének napirendre 
tűzését, és egy főbiztos kinevezését, aki összehangolja a különféle segélyszerve
zetek munkáját, rendezi jogi helyzetüket és megszervezi a hazatérésüket.

Sir Eric Drummond, a Népszövetség főtitkára az érintett tagállamokat szó
lította fel a menekültek helyzetének rendezésére, nagy visszhangot azonban nem 
váltott ki a felhívása. A visszaérkezett négy válasz, a francia, belga, svéd és 
csehszlovák kormánytól, egybehangzóan egy főbiztos kinevezését javasolta, és a 
probléma nemzetközi szinten való megoldása mellett állt ki. A főbiztosi posztról

8 Discours du Dr. Fridtjof Nansen, Haut Commissaire de la Société des Nations, à la 
séance de la cinqième Commission à l'Assemblée le 15 septembre 1922, en supplément 
de son rapport. (SdN/1922.IV.5.) 2.
9 Raeff, M. i.m. 4.
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1921. június 27-én elvi döntés született a Titkárságon, s a következő hetekben a 
szóba jöhető jelöltekkel is egyeztettek. Az elsőként felkért Gustave Ador eluta
sította a feladatot, így dr. Fridtjof Nansenre esett a választás.

Az ekkor 60 éves Fridtjof Nansen -  eredetileg biológus, óceánkutató, aki 
1895-96-ban elsőként vezetett expedíciót az Északi-sarkra -  1905-től, Norvégia 
Svédországtól való elszakadása óta vállalt diplomáciai missziókat. 1908-ban a 
független Norvégia első nagykövete volt Nagy-Britanniában. A békekonferenci
án a kisnemzetek szószólójaként lépett fel. 1919-ben a Népszövetségben a nor
vég delegációnak a vezetője lett.

Nansen páratlan munkabírását, áldozatkészségét elsőként a hadifoglyok ha
zatelepítéséért felelős bizottság élén kamatoztatta. 450 ezer katonának segített 
hazajutni. E közben folytatott először személyes tárgyalásokat a szovjet-orosz 
kormánnyal, s az itt szerzett tapasztalatok, ismeretségek nagy szerepet játszottak 
abban, hogy alkalmasnak tartották az orosz menekültek ügyének rendezésére.

1921 augusztusában fogadta el a felkérést, s 1930-ban bekövetkezett halá
láig a Népszövetség menekültügyi főbiztosaként tevékenykedett. Nansen és a 
Népszövetség együttmunkálkodásának az a közös meggyőződés volt az alapja -  
a szenvedőkkel való együttérzés mellett - , hogy az orosz menekültek ügyének 
rendezése, Oroszország helyreállítása összefügg Európa háború utáni helyreállí
tásával, s így önös érdek is. A Népszövetség lehetőségei ismeretében nem anyagi 
segítség juttatásában látták küldetésüket. Az érintett országoktól és segélyszer
vezetektől várták a menekültek ellátását, élelmezését, s a szövetségnek a közve
títésben és a munka összehangolásában szántak szerepet. A főbiztos ragaszko
dott ahhoz, hogy a menekültek eltartása, segélyek juttatása nem lehet a 
Népszövetség feladata. Ez népszerűtlenné tette őt mind az érintett tagállamok, 
mind a menekültek körében.

A menekültügy rendezésének alapvető kérdéseit 1921 nyarán nemzetközi 
konferenciákon vették sorba, s több határozatot is elfogadtak, melyek kijelölték 
a menekültügy rendezésének fő irányát. Megerősítették azt, hogy a menekültügy 
nemzetközi kérdés, hogy a résztvevő államok nem képesek felvállalni a mene
kültek ellátásának anyagi terhét. Kedvező megoldás csak az lehet számukra, ha 
az emigránsok gondoskodni tudnak magukról, és tovább utaznak olyan országok 
felé, amelyek készek befogadni őket.10

Mielőtt rátérnénk Nansennek a menekültügy megoldása terén megtett lépé
seire, szót érdemel még egy olyan humanitárius akció, amely újabb tapasztala
tokhoz juttatta a szovjet kormánnyal való érintkezés terén. Szovjet-Oroszország 
1921 elejére kilábalt a polgárháborúból, az elhúzódó harcok azonban súlyos 
zavarokat okoztak az ország élelmiszerellátásában, ez pedig éhínséghez vezetett 
több kormányzóságban. Az újabb tragédia együttérzést váltott ki Európa szerte, s 
nemzetközi összefogás indult a segítségnyújtás megszervezésére.

A norvég diplomata felvetette a Népszövetségben, hogy hozzanak létre egy 
albizottságot, amely megszervezné a Szovjet-Oroszországnak nyújtandó segé

10 Société des Nations. Journal Officiel Supplément Spécial No.9. Octobre, 1922 
(SdN/1922/3. Ass./Res.) 32-33.
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lyeket, segítene Oroszországnak hitelekhez jutni, illetve felügyelné az országba 
érkező segélyek sorsát, hogy a szovjet kormány ne tudja azt más célokra fel
használni, mint a szükségben lévők megsegítésére.

Az albizottság fel is állt a kérdés megvizsgálására, a hatékony fellépést 
azonban a tagállamok közötti politikai természetű nézeteltérések nagyban hát
ráltatták. A küldöttek úgy gondolták, a szovjet kormány kötelessége alattvalói 
helyzetén segíteni a rendelkezésre álló források felhasználásával. A román és 
jugoszláv küldöttek pedig egyenesen a segítségnyújtás ellen voltak, mondván a 
Népszövetség ne támogassa a bolsevik kormányt. Szárnyra kaptak olyan híresz
telések is, hogy a szovjet kormány szándékosan növelte az éhínséget, segély- 
szállítmányokat térített el. Nansen a vitában határozottan cáfolta ezeket a váda
kat, s elutasította, hogy 20 millió ember szenvedése árán akarja a nemzetközi 
közösség elérni a bolsevik rendszer bukását. Alapelvként fogalmazódott meg, 
hogy a politikai és a humanitárius szempontokat válasszák el egymástól.11 A 
tanácskozás végül úgy döntött, hogy jótékonysági szervezetekhez fordulnak, s a 
tagállamok nem nyújtanak segítséget Szovjet-Oroszországnak.

1921 augusztusában Nansen, az éppen akkor kinevezett menekültügyi fő
biztos és az amerikai kereskedelmi miniszter, Herbert Hoovert tárgyaltak a 
szovjet kormánnyal a segélyekről. A szovjet külügyi népbiztossal, G. B. 
Csicserinnel sikerült megállapodni a Nemzetközi Orosz Segélyszervezet felállí
tásáról, amelyben Nansen és a szovjet kormány megbízottai együtt tevékeny
kedtek. Ennek segítségével 1923-ig -  a nemzetközi segélyszervezetek kiutasítá
sáig -  jelentősen hozzájárultak a szenvedések enyhítéséhez, elsősorban az 
American Relief Administration jóvoltából.

A volt hadifoglyok hazatérése, az oroszországi éhezők megsegítése érdeké
ben végzett munkájáért Nansen 1922-ben Nobel Béke-díjban részesült. A díjáta
dó ünnepségen mondott beszédében a szenvedők sorsára igyekezett ráirányítani 
a figyelmet, a dijjal járó pénzjutalmat a menekültügy finanszírozására fordította.

A menekültügy szervezeti keretei

Nansen főbiztossá való kinevezésekor a főtitkárság szervezetéhez kapcsolódva, 
saját adminisztráció, pénzügyi források és körülhatárolt feladatkör nélkül kezdte 
meg a munkáját. Az 1921-re kiutalt 1500, illetve az 1922-re előirányzott 4000 
font egy szerény apparátus kiépítésére volt csak elegendő.

A hatékony munka, a szervezés, koordinálás megkövetelte, hogy minden 
menekülteket befogadó országgal rendszeres kapcsolatot építsen ki a főbiztos. 
Az 1921 nyarán Genfben rendezett konferencián megállapodás született, hogy 
megkezdik tevékenységüket a főbiztos megbízottjai, és az érintett országok 
kormányai maguk is kijelölnek egy személyt a menekültügyi kérdések kezelésé
re. Többnyire a külügy- illetve a belügyminisztériumokban látták el ezt a szere
pet. Nansen megbízottjai több országban a Nemzetközi Vöröskereszt, a Save the

11 Minutes o f Committee No. VI. Enquiry into applications for admission o f states to the 
League; political questions. (SdN/1921/2.Ass.6.) 557.
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Children Found vagy más nemzetközi szervezetek már ott működő munkatársai 
lettek.12

Ahol a helyzet súlyossága vagy a menekültek nagy száma megkívánta, me
nekült irodák (League Office) is felálltak, például Isztambulban, Szófiában, 
Belgrádban, Varsóban, Berlinben. Néhol maguk a befogadó országok állítottak 
fel menekültügyi hivatalokat, mint például a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság
ban egy a menekültügyért felelős állami bizottságot.

A menekülteknek nyújtott gyakorlati segítség különféle nemzetközi huma
nitárius szervezetekből érkezett. Ezek közé tartozott a Vöröskereszt Nemzetközi 
Bizottsága, a Vöröskereszt Bizottságok Ligája, a Közel-keleti Segélyszervezet 
(Near East Releif Administration), az Orosz Zemsztvók és Városok Szövetsége, 
és számos emigrációban alakult, vagy ott újjáalakult orosz szervezet is, mint az 
Orosz Vöröskereszt.13 Nansen különösen büszke volt arra, hogy több amerikai 
segélyszervezet is bekapcsolódott a menekültügy megoldásába, annak ellenére, 
hogy az Egyesült Államok nem volt tagja a Népszövetségnek. A háborúban gaz
daságilag kimerült Európával szemben ott még jelentős összegeket tudtak huma
nitárius célokra fordítani. Az említett szervezetek tevékenységét egy tanácsadó 
bizottság (Advisory Committee of Private Organisations for the Relief of 
Russian Refugees) fogta össze a főbiztos mellett.

Nansen főbiztossá való kinevezésekor nem volt szó arról, hogy meddig tart 
a megbízatása. A menekültügyi hivatal meglehetősen népszerűtlen volt a tagál
lamok körében, mert sokkal több, érdemi segítséget vártak volna a folyamatos 
segélykérések helyett.14 A menekültügy végleges megoldásának tekintett hazaté
résre a 20-as évek elején kevés esély mutatkozott, a menekültek továbbutazásá
nak megszervezésében azonban nagy eredményeket ért el a főbiztosság. Ezért a 
Közgyűlés folyamatosan meghosszabbította a főbiztos mandátumát, de nem 
méltányolták Nansen kérését egy állandó jelleggel működő menekültügyi hivatal 
létesítésére.15

Az orosz menekültek ügyének lassú rendeződésével sem lett kevesebb fela
data a főbiztosnak. 1924-ben a Népszövetség Tanácsa a kisázsiai örmény mene
kültek helyzetének rendezését is a főbiztosra ruházta. Ezzel egyidőben a Nem
zetközi Munkaügyi Szervezet átvállalta a menekültek letelepedésének, 
munkához jutásának irányítását, a főbiztosra és hivatalára az általános és jogi 
természetű ügyek maradtak. 1928-ban a Nemzetközi Munkaügyi Központ jelez
te, hogy a menekültügyben vállalt tevékenységét rövidesen beszünteti, amit 
1930-ban meg is tett. Erre az időre az orosz menekültek ügye valójában kikerült 
a nemzetközi élet sürgősen megoldásra váró ügyei közül.

12 Rapport général sur l'oeuvre accomplie jusqu'au 15 mars 1922, par M. Fridtjof 
Nansen, Haut commissaire de la Société des Nations. Geneve: Société des Nations,
1922. (SdN/1922.IV.3.) 13-14.
13 U.o. 5.
14 Walters, E. P. A histoiy o f  the League o f  Nations. Oxford University Press, 1952. 188.
15 Réfugiés russes: Rapport du Haut Commissaire pour les réfugiés. Geneve: Société des 
Nations, 1924. (SdN/1924.IV.2.) 13.
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1930-ban végül Nansen halála tette szükségessé az átszervezést. Az egy
személyi főbiztosi poszt helyett egy független menekültügyi iroda felállítását 
határozták el, amely Nansen nevét vette föl (Nansen International Refugee Offi
ce).

A nácik németországi hatalomra jutásával újabb menekülthullám indult 
meg Európában, amely ismét munkát adott a szervezetnek. 1938-ban a Nansen 
Iroda beszüntette tevékenységét. Utóda egy kormányközi menekültügy szervezet 
lett, mely 1947-től az Egyesült Nemezetek Szervezetéhez kapcsolódóan végzi 
munkáját.

Isztambul

Az orosz menekültek ügye rövid idő alatt a valamennyi európai államban ko
moly feszültséget okozott. A legtragikusabb helyzet Isztambulban alakult ki, 
ahol a legnagyobb koncentrációban jelentek meg a menekülők. A városban és 
környékén kialakult helyzet rendezése a Nansen vezette főbiztosság kilencévi 
fennállása alatt mindvégig az első helyen szerepelt.

A polgárháború alatt megindult menekültáradat nagy része Oroszország 
tengeri kikötőin keresztül hagyta el az országot. A Krímből induló hajók Kons
tantinápolyban kötöttek ki. Ezzel különleges helyzetbe került a menekültügy a 
város történetében, összesen mintegy 300 ezer orosz menekült utazott át vagy 
állt meg itt.16 A legnagyobb csoportot Vrangel tábornok hadserege és a vele ér
kező civilek alkották, 126 hajón majd 150 ezer menekült érkezett egyszerre. A 
zsúfolt hajókon rengetegen megbetegedtek, sokan öngyilkosok lettek. A közöt
tük lévő mintegy 70 ezer katona a szövetségesek által felügyelt katonai táborok
ba került, Gallipoliba, Csataldzsába, Lemnosz szigetére, s ellátásukról is a szö
vetségesek, elsősorban Franciaország gondoskodott.

A korábbi területe 60 %-át elvesztett Törökország 1922-ig hadban állt, a 
sévres-i béke elutasítása miatt nemzetközi helyzete is rendezetlen maradt, a szo
rosokban a szövetséges katonai erők állomásoztak. A görög-török lakosságcsere, 
a bulgáriai törökök, a kisázsiai örmények menekülése következtében a gazdasá
gilag amúgy is meggyengült országban katasztrofális viszonyok alakultak ki. A 
szövetséges erők parancsnokai voltak kénytelenek -  a nemzetközi segélyszerve
zetekkel karöltve -  a helyzet normalizálása érdekében lépéseket tenni, hogy 
elkerüljék az anarchia kialakulását. A demoralizált, kifáradt, szenvedő tömegek 
élelmezése, a járvány veszély elhárítása, a zsúfoltság megszüntetése elengedhe
tetlen volt a rend fenntartásához.

Elsők között kezdte meg tevékenységét a fehérek veresége után külföldre 
menekült orosz Vöröskereszt. Elsősorban a menekültek között lévő 7000 beteg 
ellátását, illetve az éhhalál szélén álló 15 ezer fő élelmezését tartották feladatuk
nak. Ők működtették a konstantinápolyi orosz követségen a Szent Miklós kórhá
zat, több ambulanciát és szanatóriumot a városban és környékén. Menhelyeket 
szerveztek a menekülttáborokban (Tuzla, Büj ükdere, Halki szigete), gyermek-

16 Skarenkov, L  K. Agonyija belőj emigracii. Moszkva, 1981. 16.

213



menhely és árvaház működött Bebekben. A katonai táborokon kívül élő 2000 
rokkantat külön intézmény látta el.17 A civilek segélyezésében nagy szerepet 
vállaltak különféle amerikai szervezetek, a Vöröskereszt, az American Relief 
Administration, a Young Men's Christian Association, a Near East Relief. A 
pénzügyi források kimerüléséig 14 ezer menekült élelmezését látták el naponta.

A Népszövetség csak a szervezett segítség megindulása után kapcsolódott 
be a menekültek helyzetének rendezésébe. Az elsődleges feladatokban (élelme
zés, betegek ellátása, szálláshelyek kialakítása) amúgy is tehetetlen volt a szer
vezet, s érdemi szerepet csak a menekültek továbbutazásának megszervezésé
ben, a különböző segélyakciók összehangolásában játszott. 1922-ben 
szerveződött meg a Népszövetség irodája, melyet az angol kormány megbízottja, 
Sámuel Hoare állított fel.18 A legnagyobb akadályt, a török hatóságokkal való 
konfliktusok mellett a pénztelenség jelentette, Nansen azonban nem tudott töb
bet tenni, mint hogy kérte a már működő szervezeteket, hogy folytassák mun
kájukat.

A Népszövetség által koordinált legkomplikáltabb ügy a török fővárosban 
rekedt menekültek evakuálása volt. A 300 ezer orosz menekült egy jelentős ré
sze azonnal továbbutazott ismerősökhöz, barátokhoz, saját költségen. Vrangel 
hadseregének sorsa politikai kérdés is volt. Az utolsó orosz hadseregrész pa
rancsnoka az egész orosz emigráció vezetőjeként lépett fel, s ragaszkodott a 
hadsereg egyben tartásához, amelyet ütőképes haderőként igyekezett feltüntetni. 
A szövetséges hatalmak viszont nem tekintették egyenlő tárgyalófélnek az orosz 
tábornokot, s nem vállalták a hadsereg eltartását éveken át. A nyomorúságos 
tőrök táborokból a katonák egy része -  a katonatisztek haragját vállalva -  haza
tért. Többségük a balkáni országokba került. A Szerb-Horvát-Szlovén Király
ságban katonai feladatokat is kaptak, egy részük határőrizeti feladatokat látott el, 
zömmel visszatértek földműves foglalkozásukhoz.

Kb. 25 000 főre tették azok számát, akik mindenféle segítség nélkül ten
gődtek a városban és környékén, az ő sorsukat a Nansen vezette iroda vállalta 
magára. A továbbutaztatásuk éveket vett igénybe. Csehszlovákia készségesnek 
mutatkozott, és felajánlotta 5000 mezőgazdasági munkás és 1000 diák elhelye
zését. Nem vállalta viszont az útiköltségük fedezését, és a papírok nélkül utazók 
befogadását. Ezért 1921-ben csak 3000-en utazhattak be. Bulgária 20 ezer gyer
mek befogadását ajánlotta fel. Az első turnusban mindössze 1500-an tudtak el
utazni. 1922-1923-ban a menekültek jelentős része, 13.500 ember távozhatott. A 
következő évben újabb 6005.19 1923-ra a menekültek jelentős része elhagyta

17 Golotyik, Sz. Ippolitov, Sz. Sz. Rosszijszkoje Obscsesztvo Krasznogo Kreszta 
(1917-1930-je gg.) http://zaross.rsuh.ru/organiz/zs24_rokk_g.html
18 SdN/1922.IV.3. 7.
19 Rapport sur les travaux du Haut Commissariat pour les réfugiés présenté á la 
quatrième Assemblée par le Docteur Fridtjof Nansea Geneve: Société des Nations, 
1923. (SdN/1923.XII.l.) 5.; Rapport supplémentaire à la cinquième Assemblée de la 
Société des Nations sur l'oeuvre du Conceil, sur le travail du Sécrétariat et sur les
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Konstantinápolyi. A főbiztos közvetítésével 45 országba utaztak tovább. Ottma
radt viszont 11.000 ember.20 1923-ban a lausanne-i békekötés után a szövetséges 
haderők is elhagyták a várost. Velük távoztak az alkalmazásukban álló orosz 
menekültek.21 Az ezt követő években már csak kisebb csoportoknak, egyre na
gyobb erőfeszítéssel sikerült helyet találni.

A menekültek befogadásával a további években is Csehszlovákia és a bal
káni államok jártak az élen. A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság a régi oroszbarát 
politika folytatásaként jelentős számban fogadott be katonákat, politikusokat. 
Csehszlovákia komoly anyagi támogatást nyújtott az orosz emigráció tudomá
nyos tevékenységéhez, az emigráns fiatalok oktatásához az első miniszterelnök, 
K. Kramar és az államelnök T. G. Masaryk kezdeményezésére indult „orosz 
akció” keretében. Számban a legnépesebb kolónia Franciaországban élt. A 20-as 
évek közepétől a Népszövetség egyre inkább a tengeren túli kivándorlásban látta 
a megoldást, az Egyesült Államok, Kanada és a dél-amerikai országok készek 
voltak a menekültek befogadására. A munkanélküliséggel küzdő európai orszá
gok csak meghatározott feladatokra toboroztak munkásokat. Szakképzetteket 
kerestek és fizikai munkát tudtak ajánlani. Az oroszok között viszont sok volt az 
értelmiségi, a katona. Fizikai munkára nem szívesen vállalkoztak.22

A Nansen-bizottság jelentős szerepet tulajdonított magának a konstantiná
polyi helyzet eredményes rendezésében, a menekültek ügye körül kialakult poli
tikai, diplomáciai ellentétek elsimításában, a török kormány és a szövetséges 
erők közötti ellentétek áthidalásában.23 A városban viszont még Nansen halála
kor is 1600 rendezetlen sorsú menekült élt.

A menekültek jogi helyzete

Az orosz menekültek helyzetének rendezése során akadályt a pénztelenség mel
lett leggyakrabban az utazáshoz, munkavállaláshoz szükséges dokumentumok 
hiánya jelentette.24 A menekültek egy része semmilyen papírral nem rendelke
zett, mások a cári kormányzat által kiállított útlevéllel érkeztek. Az orosz kül
képviseletek maguk kezdtek útlevelet kiállítani és jogi védelmet nyújtani a me
nekültek számára, több országban (az új államokban, ahol a cári kormánynak 
nem volt külképviselete) viszont még ez a fajta védelem is hiányzott. A szovjet 
állam elismeréséig, ha a jogi alap hiányzott is működésükhöz, az európai álla
mok megtűrték a volt orosz diplomaták ilyenfajta tevékenységét.

mesures prises pour exécuter les décisions de l'Assemblée. Geneve: Société des Nations. 
(SdN/1924. Q.G. 3.) 39.
20 SdN/1923.XII.l. 34.
21 SdN/1924. Q.G. 3. 39.
22 Isztorija rosszijszkogo zarubezsja. Problemi adaptacii migrantov v XIX-XX vekah. 
Szbomyik sztatyej. Moszkva, 1996. 37.
23 Uo. 7.
24 SdN/1922.IV.3. 7-8.
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A Népszövetség kezdetben az érintett országokra bízta a menekültek jogi 
helyzetének rendezését, az ott hatályban lévő idegenrendészeti szabályozás sze
rint. Valamiféle nemzetközi igazolvány, a menekültstátuszt igazoló irat kiadásá
nak az ötlete, egységes szabályozás azonban már a legelső, menekültüggyel 
foglalkozó konferencián felmerült 1921 nyarán, bár nem fogadta osztatlan lelke
sedés.23

A menekültek jogi helyzetének rendezése sürgető feladat volt, annál is in
kább, mert Oroszország nemzetközi státusza is kérdéses volt. A szovjet kormány 
nemzetközi elismerése jogilag nem történt meg, viszont az Ideiglenes Kormány 
nevében fellépő emigráns politikusokat sem tekintették Oroszország jogos kép
viselőinek. A szovjet kormány 1921. december 15-i rendeletében a határokon 
kívül került orosz alattvalókat megfosztotta állampolgárságuktól, s nem ismerték 
el jogukat a hazatérésre. így a 1,5 milliós külföldi Oroszország tagjai állam nél
kül maradtak, s ezzel jogi státuszuk is körvonalazódni kezdett, melyet alapvető
en az államnélküliség jellemzett (statenlose, statelessness, apatrides).

1922. július 3-án egy genfi tanácskozáson 16 ország részvételével kidol
goztak egy javaslatot, majd elkészült egy nemzetközi igazolvány tervezete. A 
Népszövetség Közgyűlése következő ülésszakáig 31 ország fogadta el az igazol
ványokat, s a következő években tovább bővült az egyezményt aláírók köre.25 26 A 
főbiztos az igazolványok jelentőségét abban látta, hogy megteremtette a tovább
utazás feltételeit az emigránsok személyazonosságának igazolásával. Ez segítsé
get jelentett azoknak az államoknak is, amelyek menet közben elismerték Szov- 
jet-Oroszországot. Megállapodásaiknak ellent mondott volna az orosz 
menekültek segítése. A Népszövetségen keresztül ezt megtehették.

A Népszövetség Közgyűlésének ülésein minden évben elhangzott, mely ál
lamok csatlakoztak az 1922. július 5-i egyezményhez. A következő években 
azonban a gyakorlatban korántsem bizonyult olyan sikeresnek a nemzetközi 
igazolvány. A legnagyobb probléma az volt, hogy a nyilvántartott menekültek 
elenyészően kis része rendelkezett „Nansen-útlevéllel”. Gondot okozott a sze
mélyes okmányok és a nemzetközi igazolvány érvényességi körének elhatárolá
sa. Nem volt egységes a tartalma. Különböző volt országonként a fizetendő ille
ték. Feltűntek hamis igazolványok is.27

Különösen nehéz helyzetbe kerültek az Oroszországgal szomszédos állam
ban menedéket keresők. A hagyományos oroszellenesség az új államokba került 
kisebbségekkel, és az ide menekülőkkel szemben egyaránt megnyilvánult, s a 
Népszövetség ajánlásait sem fogadták el azonnal. A balti államok például csak 
tartózkodási engedélyt adtak ki a volt orosz állampolgárok számára, mellyel 
személyazonosságot igazolni nem lehetett, s bármikor visszavonható volt. Idővel 
elismerték a „Nansen-útlevelek” hatályát, de keveset állítottak ki. Különösen 
súlyos helyzet alakult ki Lengyelországban, ahol az orosz menekültek a számuk

25 U.o. 10.
26 U.o. 4.
27 Rapport sur l'oeuvre en faveur des réfugiés. Société des Nations, Bureau International 
du Travail. (SdN/1925.IV.3.) 6.
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ra kijelölt internáló táborokba kerültek. Egy 1923. április 15-i rendelet azonnali 
hatállyal kiutasított az országból minden nem politikai menekültet. A menekült- 
ügyi főbiztos közbenjárására kezdték meg csak tartózkodási engedély, majd a 
nemzetközi igazolvány kiadását 1924 februárjában.28

1926. május 10-12. között rendezték meg a második kormányközi értekez
letet Gertiben. Itt kísérletet tettek az igazolványok ügyének szabályozására, a 
menekült-státusz definiálására. Az ekkor elfogadott meghatározás a későbbiek
ben minden ország esetében irányadóul szolgált. „Orosz menekült minden orosz 
nemzetiségű személy (toute personne d'origine russe), aki nem élvezi, vagy nem 
élvezi többé a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének védelmét, és 
nem kért más állampolgárságot (nationalité).”29 Nansen a konferencia megnyi
tóján mondott beszédében megjegyezte, hogy ha csak mint a nemzetközi jog 
újítását tekintenék a „Nansen-igazolványt”, akár sikeresnek is lehetne tekinteni a 
bevezetését. A gyakorlati alkalmazása során felmerülő problémák viszont jelen
tősen csökkentették az eredményességét. Az egyes kormányok változatosan 
értelmezték az igazolványokkal járó jogokat, adminisztratív nehézséget támasz
tottak az esetleges visszatérés, néhol az Oroszországba való hazatérés elé (pél
dául a képzett munkaerő esetében). Volt, ahol a főbiztos megbízottjának kellett 
minden egyes kérelmet átvizsgálni, és a menekültstátuszt igazolni.30 A mene
külteknek szabad mozgást biztosító igazolványokkal szembeni bizalmatlanság 
hátterében az állt, hogy köztudottan sok szovjet ügynök rejtőzött közöttük.31

összességében a nemzetközi igazolványok bevezetése nagy jelentőségű lé
pés volt. A menekült-státusz jogi formát kapott, és nemzetközi védelmet bizto
sított az érintetteknek.

A hazatelepedés (repatriáció)

A Népszövetség alapállása a menekültügy kapcsán -  legalább is kezdetben -  az 
volt, hogy végső megoldás a hazatérés lehet.32 Az amerikai Vöröskereszt részé
ről vetették fel, hogy a Népszövetség és a szovjet kormány egyezzen meg a ha
zatérés feltételeiről, s nemzetközi garanciák mellett utazzanak haza a menekül
tek. A menekültügyi főbiztos és munkatársai ragaszkodtak ahhoz is, hogy csak

28 SdN/1923.XII.l. 14.
29 Arrangement relatif à la déliverance des certificats d'identité aux réfugiés russes et 
arméniens, complétant et amendant les arrangements antérieurs du 5 juillet 1922 et du 31 
mai 1924. Signé à Genève, le 12 mai 1926. 89 Société des Nations -  Receuil des Traités. 
49.
30 Réfugiés arméniens et russe. Rapport sur les travaux du Haut Commissariat pour les 
réfugiés présenté á la septième Assemblée par le Docteur Fridtjof Nansen. Geneve: 
Société des Nations, 1926. (SdN/1926.XIII.2.) Annexe I. 5.
31 Samsonow, S. Mihály. Az orosz emigráció külképviseleteinek nemzetközi jogilag nem 
kodifikált tevékenysége. Jogállam, Jog- és Államtudományi Szemle, 1936. (Különle
nyomat) 9.
32 SdN/1922.IV.3. 11.
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az önként jelentkezők utazzanak. A formálódó menekültjog alapelvévé vált, 
hogy senki nem kényszeríthető hazatérésre (non-refoulement).33

A polgárháború vége, az Új Gazdasági Politika (NÉP) bevezetése, majd az 
1921. november 3-i és 10-i amnesztia kedvező visszhangra talált külföldön. A 
szovjetek hatalmon maradása azonban nem felelt meg a várakozásoknak, s a 
velük szemben követendő magatartás sem alakult ki azonnal. 1923-ban a főbiz
tos levélben fordult a szovjet kormányhoz a repatriálás ügyében. Nansen az 
1921. november 3. és 10-i amnesztiarendeletre hivatkozva kérte a menekültek 
korlátozás nélküli hazatérésének engedélyezését. A korábbi elképzeléseknek 
megfelelően nemzetközi garanciákat javasolt, amelyek tartalmazták például, 
hogy egy népszövetségi és szovjet megbízottakból álló bizottság felügyelje a 
hazatérést, a hazatérők egy csoportja visszautazhasson a még külföldön élőkhöz 
tájékoztatást adni. A szovjet kormány pozitívan válaszolt, és kész volt a garanci
ákat megadni, viszont az amnesztia hatályát nem terjesztette ki a külföldön élők
re, hanem az 1921. december 15-i rendelet értelmében a szovjet kormány kom
petenciájában hagyta, hogy kit fogadnak vissza az országba.34

A szovjet vezetésben nem volt egyetértés a menekültekkel szemben köve
tendő magatartást illetően. Egy része kész lett volna befogadni a hazatérni vá
gyókat, a többség viszont ellenségként tekintett rájuk. A gyakorlat is ennek 
meglelően felemásan alakult. A társadalom feletti kontroll erősödése, a rendszer
rel szemben kritikus személyek üldözése, a törvényességnek a forradalmi iga
zságossággal való felváltása azzal járt, hogy a hazatérők sem számíthattak ked
vező elbírálásra. A szovjet kormány 1921-ben létrehozta a Hazatérők 
Szövetségét, amely az emigránsok közül beszervezett ügynökökön keresztül 
ösztönözte a visszatérést. A hazatérők sorsa aztán többnyire tragikusan alakult. 
A katonák az átnevelő táborokba kerültek, a tiszteket a hazatérés után agyonlőt
ték.35 A legtöbb hazatérő 1921-ben volt. Ekkor 121 343 menekült érkezett, 1921- 
1931 között összesen 181 432 fő.

A Népszövetségen keresztül nem sikerült tömegek hazatérését megszervez
ni, de a nemzetközi ellenőrzés mellett így is több ezer ember utazhatott haza. A 
szovjet kormány által kijelölt területeken, a Don, a Kubany és а Ту erek folyók 
vidékén lévő falvakban telepedhettek meg, így elsősorban az erről a vidékről 
származó kozákok éltek a lehetőséggel. 1923-ban Bulgáriából és Görögország
ból 6000 fő utazott el, s Nyugat-Európából is kisebb számban. A hazatérők a 
főbiztos munkatársai szerint, akiket a szovjet kormány beengedett, nyomorúsá
gos körülmények közé kerültek, de nem rosszabbá, mint amilyenben akkor a 
szovjet állampolgárok éltek. Elszórtan fordult elő, hogy egyes embereket letar
tóztatott a politikai rendőrség (állítólag hamis válaszokat adtak a hazatérésük 
után kitöltendő kérdőívekre), nem volt teljes mozgásszabadságuk (de ez a lakos
ság többi részét is érintette), az értelmiségiek, katonák szigorúbb ellenőrzésnek

33 SdN/1922.IV. 1.4-5.
34 SdN/1923.XII.l. 18.
35 Puskarjeva, i.m. 59.
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voltak alá vetve, s munkát is nehezen találtak a letelepedésükre kijelölt falvak
ban.36

Nansen és munkatársai ezzel együtt is kedvezően nyilatkoztak a repatriálás
ról és a szovjet kormányról, hittek annak őszinteségében és a látottak valódisá
gában. A nyilvánvalóan ellenőrzött útvonalon, szűk körben mozgó külföldiek 
nem alkothattak teljes képet arról az elnyomó gépezetről, ami akkoriban formá
lódott ki Szovjet-Oroszországban. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy szándékosan 
hallgatták el, mi zajlik Oroszországban. Nansen lánya visszaemlékezésében 
megemlíti, hogy apja számos panaszos levelet kapott a hazatértektől, amiben 
beszámoltak az otthon tapasztaltakról.37

Nem segítette a menekültügy közös rendezését, hogy a szovjet kormány 
kezdettől ellenségesen tekintett a Népszövetségre, amelyben a proletárforrada
lom elnyomására létrejött szervezetet láttak, s amelyet „rabló népek bandájának” 
neveztek. Tagadták, hogy a Népszövetség illetékes lenne bármilyen Szovjet- 
Oroszországot érintő ügyben.38 A kapitalista világgal való kényszerű együttélés 
azonban a Népszövetséggel való együttműködést is szükségessé tette, jóllehet 
különféle diplomácia bonyodalmak ezt újra és újra beárnyékolták. 1923. május 
10-én a közel-keleti kérdés ügyében rendezett konferenciára Lausanne-ba érke
zett szovjet küldöttség vezetőjét, V. V. Vorovszkijt meggyilkolta egy fehér orosz 
emigráns, M. Konradi. A szovjet kormány rosszindulatúnak minősítette a svájci 
hatóságok eljárását a gyilkosság kapcsán, amely mögött Nagy-Britanniát sejtet
ték, megszakitott minden kapcsolatot Svájccal, és bojkottálta a részvételt minden 
ott megrendezett nemzetközi konferencián. Ez a Népszövetséggel addig fenn
tartott informális kapcsolatok megszakadását is maga után vonta.39

A 20-as évek közepén, a Szovjetunió elismerése és a NÉP első sikereinek 
hírére megnőtt a hazatérni vágyók száma. A szovjet kormány számára azonban 
egyre inkább terhes lett a nemzetközi szervezetek képviselőinek beutazása. Az 
1926-ban a „Nansen-útlevél” kapcsán megrendezett nemzetközi konferenciára 
való meghívást azzal utasították el, hogy a Szovjetunió kormánya a menekülte
ket nem tekinti orosz állampolgároknak, s a hazatérés engedélyezése a szovjet 
kormány kompetenciájába tartozik.40 A második világháborúig már nem is utaz
tak haza jelentősebb számban menekültek.

Az orosz emigránsok és a Népszövetség

Az 1917 utáni orosz emigráció, a „2-es számú Oroszország” egy európai nagy
hatalom képviselőjeként, nagyra törő politikai tervekkel, s egy gazdag kultúra

36 Uo. 19-20.
37 Idézi Puskarjeva, i.m. 59.
38 Haigh, R.H. Morris, D.S. Peteres A.R. Soviet foreign policy, the League o f  Nations 
and Europe, 1917-1939. Aldershot, 1986. 3-4.
39 Csisztyakov, K. A. Pokusenyije M. Konradi na glavu szovjetszkoj gyelegacii V.V. 
Vorovszkogo V Lozannye 10 maja 1923. http://zaross.rsuh.ru/aktiv/zs35_pokvor_k.html
40 SdN/1926.XIII.2. 11.
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őrzőjeként erős küldetéstudattal lépett fel az európai színtéren. Az otthonihoz 
képest nagyobb arányú képzett, értelmiségi rétegnek köszönhetően különös akti
vitást fejtettek ki mind politikai, mind kulturális téren. Az első emigránsok meg
érkezte után azonnal újjászerveződtek a politikai pártok, a különféle társadalmi, 
kulturális, tudományos szervezetek, sőt újabbak is alakultak, köztük számos 
önsegélyező egyesület.

A Népszövetség menekültügyi főbiztosa kezdettől kapcsolatot keresett az 
emigráns szervezetekkel, a humanitárius szervezetek képviselőit összefogó ta
nácsadó bizottság munkájába bevonták az ő képviselőiket is. A bizottság csak a 
betegek, rokkantak, gyerekek ellátását vállalta fel, az orosz tagok azonban a 
pillanatnyi szükség enyhítésén túl Oroszország jövendő sorsáért is aggódtak, a 
gazdasági helyreállítás, a hazatérés lehetőségei is foglalkoztatta őket. Amellett a 
menekültek sorsának politikai összetevői is fontosak voltak számukra.41

A különféle szervezetek, pártok mind igyekeztek valamilyen módon segíte
ni, de a külföldre került oroszok támogatásában a legtöbbet a háború alatt alakult 
apolitikus Oroszországi Zemsztvók és Városok Bizottsága, a Zemgor menekült- 
ügyi bizottsága tette. A Népszövetségben a svájci csoport vezetője, N. I. Asztrov 
képviselte a szervezetet. A Bizottság emiatt állandó támadásoknak volt kitéve az 
emigráns politikusok, különösen a Vrangel vezette Orosz Tanács részéről, amely 
még a Népszövetség előtt is igyekezett lejáratni a Zemgort.42 Nem volt problé
mamentes a másik jelentős segélyszervezet, a Vöröskereszt Oroszországi Bizott
sága tevékenysége sem. A polgárháború alatt szétszakadt országban megosztva 
tevékenykedett, majd külön bizottság alakult Szovjet-Oroszországban is. A kül
földön újjászerveződött Vöröskereszt bizottságok az orosz államvagyont szeret
ték volna felhasználni a segélyezésre. Az emigráns vezetők kezén azonban je
lentős összegek tűntek el.43

A legjobb feltételek között a volt cári illetve az Ideiglenes Kormány diplo
matái voltak, akik a legitimitás minimumával, s nem mellékesen a követségek 
ingatlanaival, esetenként pénzügyi forrásokkal is rendelkeztek. Első feladataik 
között a politikai emigránsok ügyének rendezése szerepelt, akkor még az Orosz
országba való hazasegítésük. London és Párizs lettek a hazatérési bizottságok 
központjai, amelyekben a szovjet külügyi népbiztosok, G. B. Csicserin, M. M. 
Litvinov együtt tevékenykedtek a liberális politikusokból lett diplomatákkal.

Az 1917. októberi fordulat zavart keltett a külképviseleteken, különösen 
miután L. D. Trockij külügyi népbiztos rendeletben az összes nagykövetet, kon

41 SdN/1923.XII.l. 16.
42 Protokoll Centralnogo Komityeta i zagranyicsnih grupp Konsztitucionno- 
gyemokratyicseszkoj partyii. 1905-szeregyina 1930-hgg. Tom 5. Moszkva, 1996. 11.
43 Máig tisztázatlan például a Japánba került orosz államvagyon sorsa. A cári diplomaták 
nyomására sikerült elérni 70 ezer jen visszajuttatását, de feltehetőleg nagyobb összegről 
volt szó, ami kézen közön eltűnt. Kononova, M. M. Gyejatyelnoszty gyiplomatov 
carszkogo i Vremennogo pravityelsztv v 1917-1938 godah. Voproszi isztorii, 2002. 3.
115. Lásd még: Golotyik, Sz. /., Ippolitov, Sz. Sz. Rosszijszkoje Obscsesztvo Krasznogo 
Kreszta (1917-1930-je gg.) http://zaross.rsuh.ru/orgamz/zs24rokk_g.htnil
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zult megfosztotta beosztásától, vagyonától. Mivel a külföldi hatalmak nem is
merték el a szovjet kormányt, az orosz diplomatákkal tartottak fenn kapcsola
to t44 Párizsban, Washingtonban, Rómában változatlan maradt a helyzet, Lon
donban az Ideiglenes Kormány követe, Nabokov és a szovjet megbízott Litvinov 
együtt tevékenykedett. A külföldön maradt diplomaták magukat az orosz állami
ság maradványainak őreiként, Oroszország egyetlen legitim képviselőjeként 
igyekeztek feltüntetni, s megalakították a Nagykövetek Tanácsát (Szövet 
poszlov), melynek elnöke az olasz követ, M. N. Girsz lett. A menekülteknek 
segítése legfontosabb feladataik között szerepelt.45

1924-ben a Szovjetunió nemzetközi elismerésével hivatalos megbízatásuk 
megszűnt, a nagykövetségek épületeit át kellett adniuk, kapcsolataik, tekintélyük 
azonban megmaradt, s ezt kihasználva egyéb szervezetek élére álltak. így példá
ul V. A. Maklakov a francia kormány segitségével felállított Orosz Emigrációs 
Bizottság, az Office centrale des réfugiés russe à Paris elnöke lett, amely min
tegy 200 szervezetet egyesített, igazolványokat adott ki, konzulátusokat működ
tetett Marseilles-ben és Nizzában. Berlinben a volt nagykövet, Sz. D. Botkin 
vezette Vertrauensstelle für russische Flüchtlinge játszott hasonló szerepet. A 
diplomaták egy része a Nansen vezette bizottságot segítette, melynek a volt nor
vég követ, K. N. Gulkevics lett a tagja.

A Népszövetség Nansent mint „az emberiség jótevőjét” emlegette, s ha a 
menekültügyi bizottság munkája sok elégedetlenséget szült is, személyét óriási 
tisztelet övezte. Hasonlóan ítélhették meg az egyszerű menekültek ezrei is, akik 
neki köszönhetően tudtak továbbutazni befogadó országok felé. A politikai 
emigráció körében viszont tevékenysége alapvetően negatív visszhangot váltott 
ki. A legnagyobb csalódást az okozta, hogy elmaradt a bolsevikellenes közös 
európai front, és 1921-től az egyes országok a szovjet kormánnyal való kapcso
latfelvétel lehetőségeit keresték.46 Idegességet váltott ki minden hír a szovjetek
kel való tárgyalásokról, attól tartottak, hogy olyan feltételeket szabnak majd az 
európai hatalmak, amelyek megkötik Oroszország kezét a jövőben, például az 
államvagyon zálogba adását, az államadósságok elismerését kérik. A legfőbb 
problémájuk az volt, hogy minden tárgyalásban Szovjet-Oroszország elismerése 
felé tett újabb lépést láttak.47

A kadetokok fő céltáblája Nansen lett, odáig elmentek, hogy bolsevik ügy
nöknek nevezzék. Felmerült az is, hogy minden fórumon indítsanak kampányt 
Nansen lejáratására. Ettől végül elálltak, félve, hogy ezzel az emigráns szerve
zetek tekintélyét ásnák alá.48 Ez is jelezte az emigránsok körében elhatalmasodó 
csalódottságot, a várakozások megalapozatlanságát.

A menekültszervezetek végül is nem zárkóztak el a Népszövetséggel való 
együttműködéstől, bár számos kérdésben nem voltak egy véleményen. Saját

44 Kononova, 110.

45 Uo. 113.
46 Protokoll, 344.
47 Protokoll, 254.
48 Protokoli, 357, 398-399.
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szempontjaik szerint ítélték meg a menekültek jogi helyzete körüli vitákat is. A 
Népszövetség minél gyorsabb rendezést akart: egységes jogi viszonyt. Tovább
utaztatni a menekülteket, enyhíteni az európaiakra nehezedő nyomást. Az emig
ráns politikusok az államnélküliség elvével szemben „áttelepült, átköltözött ál
lamiságról” beszéltek, amelyet az emigráció testesít meg anélkül, hogy állammal 
rendelkezne.49 50 Elutasították, hogy állampolgárság nélkülieknek tekintsék őket, 
más, munkát kereső menekültekkel azonos módon kezeljék őket. Különleges 
státuszt akartak, mondván: a bolsevik rendszer különös veszélyt jelent a világ 
számára.30 Az emigránsok nem szerettek volna olyan megoldást, amely korlátoz
za a nagykövetek munkáját. Ez egyre több diplomáciai konfliktussal járt.

A cári Oroszországban elképzelhetetlen mértékű külhoni civil szerveződés 
sikereit hátráltatta a megosztottság, ami úrrá lett az emigránsokon. A szerveze
tek, személyek közötti torzsalkodások, kicsinyes viták gyengítették a hatékony
ságukat az európai közvélemény és a Népszövetség előtt is. A különböző mo- 
narchista, liberális szervezetek a bolsevikok közeli vereségében, és a mielőbbi 
hazatérés reményében napi politikai küzdelmekbe süllyedtek. Nem érzékelték 
Oroszország leértékelődését, s nem akarták elfogadni, hogy a nagyhatalmakat 
más szempontok vezetik. Tiltakoztak minden olyan lépés ellen, amely a bolsevik 
kormánnyal való tárgyalással, így annak formális elismerésével járt.

A menekültügy 1924 után

Az orosz emigráció történetében az 1924-25-ös évek vízválasztónak bizonyul
tak. A Szovjetunió nemzetközi elismerésével a bolsevik rendszer közeli össze
omlása és a hazatérés reménye szertefoszlott. A menekültekkel való együttérzés 
mellett a Szovjet-Oroszországgal való kapcsolattartás szükségessége, s ez utóbbi 
elsőbbsége befolyásolta a nyugati kormányok magatartását. Legelőször Nagy- 
Britannia kötött kereskedelmi megállapodást Szovjet-Oroszországgal, majd Né
metország az 1922-es rapallói szerződés értelmében felvette a diplomáciai kap
csolatokat és megnyitotta az utat a kereskedelmi kapcsolatok előtt. 1924-ben 
azután egy sor európai ország és Kína is diplomáciai kapcsolatokat létesített. A 
menekültlét korábban ideiglenesnek tekintett állapota véglegessé vált, s a mene
külteknek, emigránsoknak Oroszországon kívül kellett megszervezniük életüket.

A nemzetközi szerveződés új formáját jelentő Népszövetség kézzelfogható 
segítséget nem tudott nyújtani a szükségben levőknek. A túléléshez elengedhe
tetlen élelmet, lakást, munkaalkalmat, majd iskoláztatási lehetőséget az európai 
államok biztosítottak. De talán nem tették volna ezt olyan hatékonysággal és 
rendszerességgel, ha a Népszövetség nem jár közben. A Népszövetség érdeme, 
hogy a nemzetközi együttműködés szervezeti kereteit megteremtette, nemzetkö
zi üggyé nyilvánított olyan humanitárius kérdéseket, amelyeket nemzetállami 
keretek között már nem lehetett hatékonyan kezelni (s itt nemcsak a menekült
ügyre gondolhatunk, hanem ennek kapcsán a foglalkoztatásra, egészségügyre,

49 Kononova, 117-118.
50 Protokoll, 454. 457-458.
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vagy az embercsempészet, kábítószer-kereskedelem visszaszorítása érdekében 
folytatott összehangolt tevékenységre). A világ szinte valamennyi államába el
jutó orosz menekültek ügyének rendezése során kézzel fogható lett a szervezet 
univerzális jellege.

Nem lebecsülhető az az előrelépés sem, amelyet a menekültjog kialakulása 
terén tett a Népszövetség. A menekültstátusz egy fontos eleme lett az államnél
küliség, a származási ország védelmének elvesztése, ami maga után vonta, hogy 
a szükséges jogi védelmet ezzel a nemzetközi közösségnek kell magára vállal
nia. Ennek fizikai kifejeződése lett a nemzetközi igazolvány, amely lehetővé 
tette a tartózkodási ország területének elhagyását, a visszautazást, munkaválla
lást. Még a kedvező megoldásnak tartott hazatérés érdekében sem folyamodhat
tak visszatoloncoláshoz.

A menekültek sorsa kezdetben a fizikai nélkülözés, éhezés, betegség, a lét
bizonytalanság miatt volt tragikus, de az maradt a későbbiekben is, amikor a 
letelepedés, idegen társadalmakba való beintegrálódás nehézségeivel kellett 
szembenézniük. Az intézményes segítségnyújtás enyhíthetett a körülményeken, 
a legfontosabbat, az elveszett otthont azonban nem pótolhatta.
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