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Mikrohistoriográfiai tapasztalások 

A	moszkvai	Akvilon	Kiadó	2019-ben	 jelentette	meg	az	ELTE	Ru-
szisztikai	 Központja	 vezetőjének,	 az	 Oroszországi	 Tudományos	
Akadémia	doktorának,	számtalan	ruszisztikai	tudományos	mű	szer-
zőjének	 és	 a	 sokoldalú	 tudományos	 szervező-	 és	 kiadói	 munkát	
végző	Szvák Gyula	professzornak	az	Opit	mikroisztoriografii	címet	
viselő	könyvét,	amely	az	1978	és	2017	között	írt	orosz	és	angol	nyel-
vű	munkáit	 tartalmazza.	A	műben	előszót,	két	nagy	historiográfiai	
fejezetet	és	a	„Befejezés	helyett”	című	részt	olvashatunk.	A	Histo-
riográfiai	 vázlatok	 Ivan	 Pereszvetov	 publicista	 tevékenységéről,	 a	
XVI.	század	közepi	oroszországi	reformok	szovjet	 történetírásáról,	
az	opricsnyinának	a	 szovjet	 történettudományban	 tárgyalt	 történeti	
jelentőségéről,	Rettenetes	Iván	és	Nagy	Péter	alakjának	a	szovjet	his-
toriográfiában	történő	összehasonlító	elemzéséről	és	végül	ugyanitt	
az	„orosz	feudalizmus”	koncepciójáról	szól.	

Fontos	megjegyezni,	hogy	az	orosz	közvéleményben	és	a	 tudo-
mányos	körökben	máig	nincs	egyetértés	IV.	Iván	politikájáról,	sze-
mélyiségéről,	 az	 opricsnyináról	 és	 Nagy	 Péter	 modernizációjáról.	
Szvák	Gyula	sokéves	munkán	és	gazdag	forrásanyagon	nyugvó	és	
új	 koncepciókat	 megfogalmazó	 művei	 az	 előbbiek	 tisztázásához	
nyújtanak	segítséget.	Szvák	professzor	Pereszvetov	esetében	óv	az	
ideológiai	és	politikai	túlértékelésektől,	és	ugyanígy	IV.	Iván	uralmá-
nak	tendenciózus	idealizálásától.	Az	új	kutatásokból	kitűnik,	hogy	a	
despotizmus	nem	volt	törvényszerű	jelenség	az	orosz	históriában,	és	
a	XVI.	században	a	fejlődés	több	alternatívája	létezett.	A	XVI.	szá-
zad	közepének	reformjairól	szóló	első	szovjet	történészi	értékelések	
határozottan	politikai	 célzattal	 születtek.	Az	1950-es	 évek	derekán	
már	Sz. V. Bahrusin	azt	emelte	ki,	hogy	ezek	a	reformok	előkészítet-
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ték	az	orosz	államiság	további,	azaz	XVII.	századi	és	XVIII.	század	
eleji	fejlődését.	Az	1960-as	és	az	1970-es	években	az	orosz	történeti	
folyóiratokban	nagy	vita	 folyt	az	oroszországi	abszolutizmusról	és	
a	 feudalizmusból	 a	 kapitalizmusba	 való	 átmenetről.	 Ekkor	 fontos	
lépések	 történtek	az	oroszországi	 egyeduralom	 fogalmának	pontos	
meghatározására.	

Az	opricsnyinának	a	 szovjet	 történettudománybeli	 értékelésével	
kapcsolatban	Szvák	Gyula	hangsúlyozza,	hogy	1917	után	először	az	
orosz	polgári	történészektől	igyekeztek	elhatárolódni.	Az	1940-es	és	
1950-es	évekig	bezárólag	jelentős	előrelépés	történt	az	opricsnyina	
okainak,	működésének	és	következményeinek	feltárásában.	Az	SZKP	
XX.	kongresszusa	után	az	opricsnyináról	szóló	vitákban	többen	rá-
mutattak	a	korábbi	 történetírásban	fellelhető	hiányosságokra	és	hi-
bákra.	Az	1960-as	évek	elején	megjelent	írásaikban	A. A. Zimin,	V. O. 
Kljucsevszkij és Sz. B. Veszelovszkij,	R. G. Szkrinnyikov	pedig	Sz. F. 
Platonov	hagyományait	követték.	Zimin	elkerülhetetlennek	vélte	az	
oroszországi	feudális	széttagoltság	elleni	harcot	és	a	központosított	
állam	megerősítését,	amit	nem	annyira	a	bojár	arisztokrácia,	hanem	a	
részfejedelemségi	rendszer	akadályozott,	azonban	ebben	a	küzdelem-
ben	a	cár	hatalma	despotikussá	vált.	Szkrinnyikov	széles	forrásbázi-
son	nyugvó	kutatásaiban	felvetette	azt	a	kérdést,	hogy	miért	nem	a	
fejedelmi-bojár	főnemesség	képviselte	a	széttagoltsági	hagyományt?	
Az	 orosz	 történész	 óriási	 forrásanyagot	 aprólékosan	 elemezve	 írta	
meg	az	1950-as	évek	derekán	és	második	felében	az	opricsnyináról	
szóló	trilógiáját	(Az	opricsnyina	kezdete,	Rettenetes	Iván	opricsnyi-
nája,	Az	opricsnyinai	terror),	amiben	új	koncepciót	fogalmazott	meg.	
A	 történettudós	 rámutatott,	 hogy	 a	 központi	 hatalom	 ellen	 fellépő	
bojárok	nem	alkottak	egységes	tábort,	hanem	különböző	csoportok	
léptek	fel	a	centralizációval	szemben.	 	Szkrinnyikov	utolsó	oprics-
nyináról	írt,	1975-ös	művében	két,	jól	elkülönülő	szakaszra	bontotta	
ezt	az	időszakot.	1566	és	1672	között	a	megtorlások	a	régi	moszkvai	
bojárság,	a	felső	prikázbürokrácia	és	részben	a	nemesség	és	a	pap-
ság	ellen	irányult,	vagyis	azokkal	szemben,	akik	régóta	a	monarchia	
biztos	 támaszát	 képezték.	 Szvák	Gyula	 hangsúlyozza,	 hogy	R.	G.	
Szkrinnyikov	nem	valamelyik	elődje	koncepcióját	folytatta,	hanem	
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valójában	egy	új,	eredeti	elméletet	dolgozott	ki.	Az	1970-es	évek	ku-
tatásai	az	opricsnyina	negatív	vonásait	emelték	ki.	Szvák	professzor	
összefoglalójában	(195–196.	o.)	kiemeli,	hogy	az	orosz	történettudo-
mányban	milyen	eredmények	születtek	az	opricsnyina	létrejöttének	
okairól,	működéséről,	kapcsolatairól	és	következményeiről.	Megál-
lapítható,	hogy	az	opricsnyina	sokkal	több	kárt	okozott,	mint	hasz-
not.	A	 történettudomány	megszabadult	 a	 tematika	 régóta	meglévő	
tehertételeitől	és	a	további	kutatásokra	új	impulzusok	jöttek	létre.	

2001-ben	jelent	meg	Szvák	Gyulának	IV.	Ivánról	és	I.	Péterről	és	
koráról	az	orosz	 történetírásban	való	elemzéséről	 szóló	műve,	ami	
azóta	új	kiadásban	is	napvilágot	látott.	A	szerző	itt	nyomon	követi	a	
tematika	legfontosabb	kérdéseit	és	azok	vitáját	az	1917	előtti	orosz	
és	a	szovjet	historiográfiában.	I.	Péter	reformjaival	kapcsolatban	kü-
lönösen	fontos	a	kontinuitás	és	diszkontinuitás,	a	tervszerűség	kér-
dése	és	a	reformon	árának	megítélése.	Igen	lényeges	a	szlavofil	és	a	
nyugatos	társadalom-felfogás,	valamint	az	államjogi,	a	moszkvai	és	a	
szentpétervári	történettudományi	iskolák	tudósainak	állásfoglalása	és	
a	szovjet	történetírás	Péter-képe.	A	cár	zsarnoki	módszerekkel	végre-
hajtott	és	sok	áldozattal	járó	reformjaival	összefüggésben	máig	vita-
tott,	hogy	mi	a	fontosabb:	a	birodalom	kiterjesztése,	vagy	polgárainak	
jóléte	és	jogai,	továbbá	lehetséges-e	reálisan	a	kettő	összeegyeztetése	a	
kelet-európai	térségben.	Elmondható,	hogy	Szvák	professzor	az	előb-
bieket	mindig	újszerűen	közelítette	meg	munkássága	során.	

A	könyvben	a	szerző	részletes	elemzést	nyújt	az	orosz	historiog-
ráfiában	az	oroszországi	feudalizmusról	kialakult	koncepciókról.	Az	
Sz. Szolovjov,	V. Kljucsevszkij,	P. Miljukov és N. P. Pavlov-Szilvansz-
kij	műveiből	kifejtett	 elképzelésekből	kiemelnénk	az	utóbbinak	 az	
orosz	 és	 nyugati	 feudális	 rendszer	 összehasonlításával	 kapcsolatos	
megállapításait	és	az	azután	kibontakozó	vitát.	Ez	a	történészi	disz-
kusszió	azért	is	fontos,	mert	Szvák	professzor	az	oroszországi	histó-
riát	és	historiográfiát	mindig	európai	nézőpontból,	az	összes	objektív	
és	szubjektív	befolyásoló	tényezőt	figyelembe	véve	közelítette	meg.	

A	mű	második	részében	Szvák	Gyula	két	tanítómestere,	Perényi 
József	és	R.	G.	Szkrinnyikov	professzorok,	„párhuzamos	portréját”	
rajzolja	meg,	mintegy	 rekonstruálva	 a	magyarországi	 és	 az	 orosz-
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országi	 történész	világát	és	sorsát.	Szvák	professzor	hangsúlyozza,	
hogy	az	orosz	történész	munkássága	csak	a	személyiséget	körülvevő	
makro-	 és	mikrovilág	 tanulmányozásával	 érthető	meg.	 	Szkrinnyi-
kovnak	már	az	1960-as	évek	derekán	megjelent	művei	kitűnnek	szi-
gorú	forráskritikájukkal	és	merész	elméleti	konstrukciójukkal.	Szvák	
Gyula	rámutat	az	A.	A.	Zimin	és	R.	G.	Szkrinnyikov	(„a	moszkvai	
és	a	szentpétervári	történeti	iskola”)	közötti	különbségekre	IV.	Iván	
korának	értelmezésében,	a	leningrádi	egyetemi	közegben	a	tanszék-
vezető,	I. Ja. Frojanov	és	Szkrinnyikov	eltérő	habitusára	(az	utóbbi	
demokratikus	 és	 européer	meditatív	 személyiség	 volt)	 és	 szakmai	
felfogására.	A	szerző	felhívja	a	figyelmet,	hogy	R.	G.	Szkrinnyikov	
fő	 kutatási	 területén,	 Rettenetes	 Iván	 uralkodása	 értékelésében	 az	
1990-es	 években	 változások	 mentek	 végbe.	A	 történész	 1994-ben	
megjelent	 „Novgorod	 tragédiája”	 című	könyvében	 kifejtette,	 hogy	
Oroszország	históriájában	 létezett	 demokratikus	 alternatíva	 is.	Eb-
ben	az	időszakban	a	történeti	fakultás	dékánjaként	működő	Frojanov	
a	régi	rendszer	híve	maradt,	míg	Szkrinnyikov	körül	az	egyetemen	
„fokozatosan	elfogyott	a	 levegő”,	a	magánéletben	súlyos	csapások	
érték	 és	 egészsége	 végleg	 megromlott.	 Szvák	 professzor	 kiemeli,	
hogy	R.	G.	Szkrinnyikov	munkálkodása	nélkül	nem	létezne	a	buda-
pesti	Ruszisztikai	Központ,	amelynek	nemzetközi	konferenciáin	az	
orosz	történettudós	haláláig	részt	vett.	Az	orosz	tudósnak	a	magyar	
történeti	ruszisztika	fejlesztésében	játszott	kiemelkedő	szerepét	2020	
tavaszán	a	Ruszisztikai	Intézet	alapításának	30.	évfordulóján	posztu-
musz	Socius	Honoris	Causa	címmel	ismerték	el.	R.	G.	Szkrinnyikov	
szaktudományos	 teljesítménye	és	 igaz	embersége	máig	példa	 lehet	
az	utódoknak.	

Perényi	József	(1915–1981)	és	R.	G.	Szkrinnyikov	(1931–2009)	
életútját	 és	munkásságát	 elemezve	Szvák	professzor	 rámutat	 a	 két	
tudóst	körülvevő	társadalmi	és	tudományos	közeg	hasonlóságára	és	
különbségeire.	Perényi	József	1945	után	Moszkvában	egy	ideig	az	
ottani	magyar	követ,	a	neves	történész	Szekfű Gyula	mellett	kulturális	
attasé	volt,	majd	a	Teleki	Pál	Kelet-Európa	Intézet	munkatársa	lett.	
1951-ben	Perényi	 Józsefet	„polgári	objektivizmusa”	miatt	kizárták	
a	pártból,	míg	közel	ugyanekkor	R.	G.	Szkrinnyikov	kedvenc	taná-
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rát,	B. A. Romanovot	„burzsoá	történettudományi	felfogásáért”	érte	
kemény	kritika.	1956-tól	23	évig	Perényi	József	az	ELTE	Kelet-Eu-
rópa	Tanszékét	vezette.	Az	1956	és	1966	közötti	időszak	a	magyar	
és	 az	 orosz	 történész	 legtermékenyebb	 periódusa	 volt.	Az	 SZKP	
XX.	kongresszusa	utáni	„olvadás”	légkörében	a	történettudomány	
fejlődésének	kedvező	feltételek	alakultak	ki	mindkét	országban.	A	
sok	idegen	nyelvet	tudó	Perényi	József	ekkor	kezdte	kidolgozni	a	
kelet-európai	országok	összehasonlító	 történetének	módszertanát.	
Az	 ELTE	 Kelet-Európa	 Története	 Tanszékén	 a	 komparatisztikai	
megközelítéseket	 a	 tanszékvezető	 mellett	 olyan	 kitűnő	 szakem-
berek	valósították	meg,	mint	Arató Endre és Palotás Emil.	Élete	
utolsó	 szakaszában	 azonban	Perényi	 József	már	nem	publikált,	 a	
nyugdíjkorhatárt	elérve	nyugalomba	vonult	és	hamarosan	elhunyt.	
Noha	Perényi	József	beteg	volt,	Szvák	professzor	mégis	úgy	látja,	
hogy	 a	 polgári	 történettudomány	 olyan	 jeles	 képviselőinek,	mint	
Mályusz Elemér,	Hajnal István és Váczy Péter	 iskoláján	nevelke-
dett	szakembernek	nem	volt	egyszerű	az	1945	utáni	új	helyzethez	
alkalmazkodni. 

Szvák	Gyula	hangsúlyozza,	hogy	Perényi	József	Kelet-Európa	
történetéről	szóló	műveit	nem	eredeti,	hanem	másodlagos	források	
alapján	írta	meg,	míg	R.	G.	Szkrinnyikov	igen	jelentős	forráskutató	
munkát	végzett,	ugyanakkor	mindketten	elfogadták	a	szovjet	 tör-
ténettudomány	alaptételeit.	Perényi	József	szimpátiával	fogadta	az	
új	 történésznemzedék	első	 lépéseit,	de	a	paradigmaváltásban	már	
nem	kívánt	részt	venni.	R.	G.	Szkrinnyikov	munkásságára	hatottak	
az	1990-es	évekbeli	társadalmi	és	politikai	változások.	Egyes	prob-
lémák	újszerű	interpretálását	kezdeményezte,	fogalmi	arzenálja	és	
művei	nyelvezete	 is	megújult.	 Idős	kora,	betegsége	és	mellőzött-
sége	 mellett	 az	 oroszországi	 rendszerváltás	 felemás	 eredményei	
is	 a	 szkepticizmus	 irányába	hatottak.	Az	orosz	 történész	bekerült	
a	 nemzetközi	 historiográfia	 nagyjai	 közé,	míg	Perényi	 Józsefnek	
nem	adatott	meg	a	méltó	hely	a	magyar	történelemtudományban.	

Könyve	utolsó	részében	Szvák	professzor	Oroszország	története	
új	 állami	 koncepciójának	 (az	 orosz	 történeti	 útikalauznak,	 a	 leg-
nagyobb	orosz	történeti	személyiségeknek	és	Oroszország	„szim-
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bólumainak”)	 kialakulása	 tapasztalatait	 összegzi.	 2013-ban	 az	
Oroszországi	Föderációban	nagy	vita	 bontakozott	 ki	 az	 egységes	
iskolai	orosz	történelem	tankönyvről.	Az	új	orosz	történeti	koncep-
ciót	a	Magyar–Orosz	Történész	Vegyesbizottság	Magyar	Tagozata	
is	megtárgyalta,	ami	a	Posztszovjet	Füzetek	XXI.	számában	jelent	
meg	(Russica	Pannonicana,	Bp.	2014.	95	o.).	Az	ún.	Standardban	
fontos	 elvi	 megállapítások	 és	 konkrét	 ajánlások	 fogalmazódtak	
meg.	 Kiemelték,	 hogy	 a	 politikatörténet	 helyett	 a	 kulturális	 ant-
ropológiai	megközelítésnek	kell	dominálnia.	Lényeges	a	patriotiz-
musra	nevelés	és	az	összoroszországi	polgári	identitás	kialakítása,	
amiben	fontos	szerepe	van	az	ország	katonai	sikereinek	is.	Az	orosz	
história	 a	 világtörténelem	 része,	 a	múltjában	 tragédiák	 is	 voltak,	
amit	nem	lehet	mellőzni,	azonban	ezekkel	az	ország	mindig	meg-
birkózott.	Arra	is	rá	kell	mutatni,	hogy	az	oroszországi	forradalmak	
és	polgárháborúk	belső	és	objektív	történelmi	ellentmondások	mi-
att	robbantak	ki.	A	Standardban	kiemelték,	melyek	az	orosz	törté-
nelem	 fő	 témái,	 alapvető	dátumai	és	 legfontosabb	 személyiségei.	
Megállapítható,	hogy	a	vitában	az	orosz	történészek	bátran	kiálltak	
a	szakmai	alapelvek	mellett,	ami	biztató	lehet	a	jövőre	nézve.	

Az	„Oroszország	neve”	(2008)	és	az	„Oroszország	szimbólumai”	
(2013)	című	szavazásos	televíziós	versenyek	végeredménye	Szvák	
professzor	 szerint	azt	 reprezentálja,	hogy	egyik	XX.	századi	 sze-
mélyiség	 se	 tudta	 elnyerni	 az	oroszországiak	 szimpátiáját.	Ehhez	
egészen	a	középkorig	kellett	visszamenni:	ugyanis	a	vetélkedésből	
Alekszandr	Nyevszkij	került	ki	győztesen.	Ugyanakkor	meglepe-
tésnek	lehet	értékelni,	hogy	a	verseny	finalistái	közé	nem	került	be	
a	berlini	győző,	Zsukov	marsall	 és	a	nagy	orosz	 író,	Lev	Nyiko-
lajevics	Tolsztoj.	Külön	figyelmet	érdemel	Szvák	Gyula	eszmefut-
tatása	 P.	A.	 Sztolipin	 és	 Sztálin	második	 és	 harmadik	 helyéről	 a	
tizenkét	legnagyobb	orosz	között	és	hogy	miért	maradt	le	mögöttük	
a	reformer	cár,	I.	Péter.	Az	első	helyezett	mintegy	reprezentálja	az	
orosz	állam	és	a	pravoszláv	egyház	mai	szoros	viszonyát.	A	továb-
bi	sorrendben	kifejeződik	az	orosz	katonai	vitézség	„szentsége”	és	
megjelenik	az	 evolúciós	politikai-kulturális	 átalakulás	 fontossága	
is.	Az	Oroszország	vizuális	 szimbólumaival	kapcsolatos	szavazá-
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sos	verseny	némelykor	váratlan	alakulásával	összefüggésben	Szvák	
Gyula	joggal	hangsúlyozza	a	különböző	nemzetiségű	ruszisták	fel-
adatait. 

Gyula	Szvák:	Opit	mikroisztoriografii.	(Mikrohistoriográfiai	tapasztalások).	Moszk-
va,	Akvilon.	2019.	288	o.	
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