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oroszország – Ausztria. A közös történelem 
mérföldkövei

Nagyobb	érdeklődésre	tarthat	számot	egy	kötet,	ami	két	állam	kap-
csolatát	mutatja	be	átfogóan.	Még	inkább	igaz	lehet	ez	egy	olyan	kö-
tetre,	amely	nem	egy-egy	személy,	esetleg	kutatóműhely	produktu-
ma,	hanem	a	vizsgálat	fókuszában	lévő	két	állam	több	történészének	
közös munkája. Jelen esetben Oroszország és Ausztria évszázados 
kapcsolatáról	van	szó,	amelyet	az	Orosz–Osztrák	Történész	Vegyes-
bizottság	(Российско-австрийской	комиссии	историков)	irányítá-
sával dolgoztak fel: Oroszország – Ausztria. A közös történelem mér-
földkövei.	A	Habsburgokkal	való	közös	történelmünk	miatt	a	munka	
a	magyar	történész	szakma,	vagy	olvasóközönség	számára	is	érdekes	
lehet.	A	felhasználásban	segítség	lehet,	hogy	a	munka	–	híven	a	szer-
zői	 paritáshoz	 –	 két	 nyelven	 is	megjelent:	 orosz	 (2017)� és német 
(2018).2	Jelen	ismertető	alapvetően	az	orosz	kiadás	alapján	készült,	
azonban helyenként – ahol indokoltnak látszik – a német kiadásra is 
hivatkozunk,	összehasonlítunk,	illetve	a	recenzió	elején	bemutatjuk	
a	két	kötet	közötti	alapvető	hasonlóságokat	és	különbségeket.

Mielőtt	azonban	rátérnénk	magára	a	kötetre,	megemlítjük,	hogy	
jelen	sorok	szerzője	–	részben	véletlennek,	de	még	inkább	a	könyv	
két	szerzőjének	(O. V. Khavanovának és M. A. Petrovának) köszön-
hetően	 –	 jelen	 volt	 azon	 a	 kötetbemutatón,	 amelyet	 az	 osztrák	 és	
orosz	 történészek	közösen	 tartottak	2018	 tavaszán	Orosz	Tudomá-
nyos	Akadémián	Moszkvában.	Itt	a	főszerkesztők	részéről	szó	esett	a	
közös	munka	pozitívumairól	és	nehézségeiről	egyaránt,	majd	néhány	
	 1	 Россия	–	Австрия.	Вехи	совместной	истории.	Отв.ред.	С.	Карнер–А.О.	Чу-

барьян.	Москва,	Энерджи	Пресс,	2017.	256.
 2 Österreich – Russland. Stationen gemeinsamer Geschichte. Hg.: Stefan Karner–

Alexander	Tschubarjan.	Graz–Wien,	Leykam,	2018.	288.
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szerző	megosztotta	a	 személyes	 tapasztalatát	 is.	Az	mindenképpen	
kitűnt,	hogy	az	orosz	és	osztrák	történészek	munkakapcsolata	nem	
projekt-jellegű,	így	a	szóban	forgó	kötet(ek)	is	inkább	az	évtizedes	
munka	gyümölcsének	tekinthető(ek).

Tartalmilag és képek tekintetében szinte azonos az osztrák és az 
orosz	 változat,	 szerkesztésében	 viszont	 jelentős	 különbségek	 van-
nak.	A	 térképek	minden	 esetben	különböznek,	 hiszen	–	 talán	 csak	
egy	kivételtől	eltekintve	(orosz:	106;	német:	116.)	–	láthatóan	nem	
készültek	a	kötetek	 számára	külön	 térképek,	hanem	mindegyik	 fél	
korábbi,	saját	nyelvű	térképeket	használt	fel.	Nem	annyira	feltűnő,	
de	egyértelmű,	hogy	a	német	nyelvű	verzióban	több	a	kép	és	egyéb	
ábra.	Ez	 talán	a	későbbi	kiadással	 is	magyarázható,	hiszen	ami	az	
orosz	 változatban	 benne	 van,	 az	mind	megtalálható	 az	 osztrákban	
is.	Az	utóbbiban	van	 személy-	 és	helységnévmutató,	 ami	 az	orosz	
változatból	 sajnos	 kimaradt.	Mindent	 egybevetve	 azt	mondhatjuk,	
hogy tördelés és szerkesztés tekintetében a német kiadás inkább ol-
vasóbarát.

Ahogy	már	írtuk,	tartalmi	különbség	alig	fedezhető	fel	(pl.	a	né-
met	verzióban	nem	csak	Bruszilov	 tábornok	képe	szerepel,	hanem	
életrajzi	 adatok	 is	 hozzá,	 amelyek	 nincsenek	 az	 orosz	 verzióban),	
de	azok	sem	jelentősek.	A	terjedelem	közel	40	oldalas	eltérése	tehát	
nem	ennek,	hanem	inkább	a	képek	számának	(a	német	kiadásban	a	
képeknek	sokkal	jelentősebb	szerepe	van),	az	eltérő	tördelésnek	és	
a	névmutató	meglétének,	illetve	hiányának	köszönhető.	Ha	a	tarta-
lomjegyzékre	tekintünk,	akkor	láthatjuk,	hogy	megegyező	a	két	kötet	
felépítése,	 így	a	 továbbiakban	már	csak	az	orosz	kiadásra	hivatko-
zunk. 

A	 tizenegy	 önálló	 fejezetből	 álló	 munka	 kronologikus	 rendben	
halad,	minden	fejezetet	minimum	két	szerző	(legalább	egy	orosz	és	
egy	osztrák)	írt.	A	fejezetek	után	találhatóak	a	korszakhoz	kapcsoló-
dó	szakirodalmi	ajánlások	 (a	 felsorolt	 tételekben	apró	különbsége-
ket	véltünk	felfedezni	az	orosz	és	német	kiadás	között).	A	könyvben	
jellegéből	 fakadóan	 tudományos	 jegyzetek	 nincsenek.	 A	 valami-
vel	 több	mint	 két	 oldalas	 bevezetőt	 a	 két	 főszerkesztő	 írta:	Stefan 
Karner és A. O. Csubarjan.	Ebből	kiderül,	hogy	az	Orosz–Osztrák	
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Történész	Vegyesbizottság	2008	decemberében	alakult,	a	két	ország	
külügyminisztériumainak	(a	német	nyelvű	kiadásból	 tudható,	hogy	
pontosabban	Ursula	Plassnik	és	Szergej	Lavrov	külügyminiszterek)	
közreműködésével.	Az	 első	 oldalon	 emellett	még	 a	 további	 közös	
munkásságukról,	kutatási	projektekről	és	konferenciákról	esik	szó.	A	
bevezető	második	feléből	informálódhatunk	a	kötet	megszületéséről:	
kifejezetten	középiskolás	diákoknak,	történelem	szakos	hallgatóknak	
és	a	szélesebb	olvasóközönségnek	szánták	a	kötetet.	A	munkálatokat	
2014-ben	kezdték	meg	úgy,	ahogy	már	említettük:	minden	fejezetet	
közösen	írtak	az	osztrák	és	orosz	szerzők.	Mindez	egyébként	kezdet-
ben	okozott	némi	előítéletet	vagy	szkepszist,	de	a	szerkesztők	szerint	
„harag	és	elfogultság	nélkül”	(„sine	irae	et	studio”	–	áll	csak	az	orosz	
verzióban)	sikerült	elvégezni	a	feladatot.	Az	orosz	bevezető	még	azt	
is	megemlíti,	hogy	a	munka	elkészítésének	célja	volt,	hogy	kiegé-
szítse	a	korábban	már	elkészült	orosz–német	és	orosz–lengyel	kap-
csolatokat	bemutató	hasonló	jellegű	munkákat.	A	bevezető	végén	a	
szerkesztők	megköszönték	a	szerzők	(összesen	26	fő!)	és	különböző	
intézmények,	szervezetek	közreműködését.

Az	első	fejezet:	M. A. Petrova–O. V. Khavanova–Iskra Schwarz–
Christian Steppan: Oroszország és Ausztria: az első találkozásoktól a 
szövetséges viszonyig. Ez a fejezet öt oldalban összefoglalja a két állam 
XV–XVII.	századi	érintkezéseit	(8–12.),	majd	–	a	fejlődő	diplomáciai	
kapcsolatoknak	megfelelően	–	jóval	részletesebben	olvashatunk	a	18.	
századról	(12–34).	Kifejezetten	magyar	vonatkozású	rész	benne	gróf	
Esterházy	Miklós,	pétervári	követ	portréja	és	egy	budai	épület	orom-
zatán	lévő	jelenet	szerepeltetése,	amin	Erzsébet	cárnő	kitünteti	a	Szent	
András	rendjellel	a	grófot	(különösen	megtisztelő	a	magyar	főúr	em-
lítése,	hiszen	sem	D.	M.	Golicin	orosz	bécsi	követ,	sem	Johann	Lud-
wig	von	Cobenzl	osztrák	pétervári	követ	nem	kerül	említésre,	holott	
diplomáciai	jelentőségük	Esterházyénál	vélhetően	nagyobb	volt).	Tér-
képet	láthatunk	a	Habsburg	Monarchiáról	és	Krímről,	központi	elem	
a	törökellenes	közös	fellépések	gondolata,	ezen	belül	kiemelkedik	II.	
József	német-római	császár	és	II.	Katalin	orosz	császárnő	diplomáci-
ai	kapcsolata	(az	egymásnak	írt	levélrészletek	mellett	egy	a	második,	
1787-es	találkozásukat	megörökítő	festmény	is	bekerült	a	kötetbe).
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A	második	fejezet	a	XIX.	század	első	felét	öleli	fel	(Werner	Dro-
besch–J.V. Kotova: Oroszország és Ausztria a Szent Szövetség ár-
nyékában: a bécsi kongresszustól a krími háború előestéjéig),	gya-
korlatilag	II.	Katalin	halálától	(1796)	kezdődően.	A	három	alfejezet:	
Napóleoni háborúk, 1796–1815;	Bécsi kongresszus: az új Európa 
alapjai és Ausztria és Oroszország monarchikus szolidaritása az 
1848-as „népek tavasza” idején.	A	fejezetben	két	személyről	találha-
tó	életrajzi	adatkiegészítő	információként:	I.	Sándorról	és	Metternich	
hercegről.	Érdekes	különbség	a	két	kiadás	között,	hogy	a	napóleoni	
hadjárat	során	leégő	Moszkváról	csak	a	német	kiadásba	került	be	egy	
(nagy	méretű,	de	rossz	felbontású)	kép.	Különbség	még	a	két	kiadás	
között,	hogy	a	német	nyelvűben	helyet	kapott	egy	több	mint	két	oldal	
hosszú	táblázat,	amely	kronologikus	rendben	sorolja	fel	a	lényege-
sebb	1792–1853	közötti	 (nemcsak	a	két	országot,	hanem	általában	
Európát	érintő	jelentősebb)	eseményeket.	Minden	eseménynél	szere-
pel	a	régi	és	új	naptár	szerinti	dátum	is.	Bár	nem	haszon	nélküli	ez	a	
kronológia,	mégis	kilóg	a	kötetből,	hiszen	a	többi	fejezetnél	már	nem	
található	hasonló	jellegű	táblázat.

A harmadik fejezet a hosszú XIX. század második felét tárgyalja 
(Wolfgang Mueller–O. V. Pavlenko: Oroszország és a Habsburg Mo-
narchia 1853–1914 között: kríziseken keresztül az összeomlásig). A 
fejezet	elején	rövid	áttekintés	olvasható	a	romló	orosz-osztrák	kapcso-
latokról.	Ennek	öt	fő	okát	különböztetik	meg	a	szerzők:	1.	geopolitikai	
konkurencia;	2.	Oroszország	dinamikus	növekedése	(világhatalommá	
válása),	ezzel	szemben	az	Osztrák	Magyar	Monarchia	középhatalom-
má	degradálódása;	3.	az	Oszmán	Birodalom	hanyatlása;	4.	nacionaliz-
mus	és	pánszlávizmus;	5.	belpolitikai	változások.	Az	ezt	követő	első	
alfejezet	 a	 krími	 háborúról,	 a	második	 a	 pánszlávizmus	 1856–1871	
közötti	események	orosz–osztrák	kapcsolatokra	gyakorolt	hatásáról,	a	
harmadik	a	három	császár	szövetségének	konfliktusairól	(1872–1887),	
a	két	 állam	közötti	 további	 feszültségekről	 (1887–1897),	közeledési	
kísérletekről	(1897–1908),	újabb	krízisekről	és	az	első	világháború	ki-
töréséről	(1908–1914)	szól.	A	fejezetben	az	életrajzi	kitekintésekben	a	
korszak	uralkodói	(Ferenc	József,	II.	Sándor	és	III.	Sándor)	mellett	A.	
M.	Gorcsakov	és	gróf	Andrássy	Gyula	kapott	helyet.
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A	negyedik	fejezettől	a	két	állam	elmúlt	száz	évének	történetéről	
és	kettőjük	kapcsolatáról	olvashatunk.	Bár	ez	az	időszak	a	tárgyalt,	
mintegy	fél	évezrednek	mindössze	az	egyötöde,	a	terjedelmet	tekint-
ve	mind	a	két	kötetnek	a	kétharmad	részét	teszi	ki.	Vélhetően	ez	a	
rendelkezésre	álló	források	és	szakirodalom	mennyiségével,	a	sűrű-
södő	érintkezésekkel,	illetve	úgy	általában	a	világ	globalizálódásával	
magyarázható.	A	negyedik	fejezet	az	első	világháborúval	és	a	mo-
narchiák felbomlásával foglalkozik (Hannes Leidinger–J. J. Szerge-
jev: Első világháború. A birodalmak összeomlása). A szakaszban a 
háború	menetéről	olvashatunk	 részéletesebben:	pár	gondolat	 ismét	
a	kirobbanáshoz	vezető	útról,	aztán	a	háborús	célokról,	az	első	hó-
napokról,	majd	a	hadszíntéri	eseményekről	szól.	Külön	alfejezetben	
tárgyalják	az	orosz	frontot	(térkép	róla	megint	csak	a	német	kötet-
ben	szerepel),	a	totális	háborút,	a	civil	lakosságot,	és	az	orosz,	majd	
osztrák	államhatalom	felbomlását,	a	Habsburg	Monarchia	szétesését.	
Az	utolsó	alfejezet	a	keleti	front	utóéletéről	értekezik:	hosszú	ideig	
a	 feledés	 homályába	merült,	 az	 utóbbi	 időkben	 azonban	megélén-
kült	az	érdeklődés	 iránta.	Bár	a	kötet	eddigi	 része	 jelentős	magyar	
vonatkozású	témákat	is	tartalmaz,	sajnos	magyar	történeti	munkára	
való	hivatkozás	egyik	eddigi,	de	–	ahogy	látjuk	majd	–	egyik	későbbi	
fejezet	végén	sem	található.

Az ötödik fejezet a két világháború közötti szovjet–osztrák kap-
csolatokról	szól	(Verena Moritz–Julia Köstenberg–A. J. Vatlin: Szov-
jet–osztrák kapcsolatok 1918–1938 között). A fejezetben részlete-
sebben	olvashatunk	az	új	rendszerek	között	kiépülő	diplomáciai	és	
gazdasági	kapcsolatokról,	az	emigrációról,	az	ausztriai	munkásmoz-
galmakról	és	fasizmusról,	illetve	a	Szovjetunió	Anschluss-megítélé-
séről.	Kiegészítő	információs	dobozban	ugyan	olvashatunk	Ausztria	
és	Olaszország	kapcsolatáról	is,	illetve	az	Anschluss	kapcsán	Német-
ország	természetesen	előkerül,	de	a	hangsúly	továbbra	is	a	két	állam	
történetén van. Ebben a fejezetben talán nagyobb szerepet kaptak az 
osztrák	belpolitikai	történések,	amit	részben	indokoltnak	is	tartunk.

A	 hatodik	 fejezetben	 a	 Szovjetunió	 és	Ausztria	második	 világ-
háborús	 kapcsolatáról	 olvashatunk	 (Winfried Garscha–Stefan Kar-
ner–Dieter Pohl–A. M. Filitov: A Szovjetunió és Ausztria 1938–1945 
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között).	Minthogy	 ennek	 a	 háborúnak	Ausztria	már	 nem	 főszerep-
lője,	 hanem	csak	kisegítője	 volt,	 így	 a	 főbb	hadi	 cselekményekről	
nem	esik	szó.	A	fejezetben	a	hangsúly	 inkább	Ausztria	helyzetéről	
(osztrákok	a	Wehrmachtban,	ellenállási	mozgalmak	Ausztriában)	és	
az	áldozatokról	szólnak	(szovjetek	osztrák	munkatáborokban,	nem-
zetszocializmus	áldozatai,	osztrákok	a	szovjet	lágerekben,	Ausztria	
területén	elesett	szovjet	katonák),	de	megkerülhetetlenül	megjelenik	
a	 nemzetközibb	 vonal	 az	 1943-as	moszkvai	 nyilatkozattal,	 vagy	 a	
háború végével kapcsolatban az ország szövetséges hatalmak álta-
li	megszállása	(erről	térkép	is	található).	Ebben	a	fejezetben	sokkal	
több	a	kiegészítő	információ,	mint	eddig,	ami	az	orosz	nyelvű	kiadás	
olvashatóságát	meglehetősen	megnehezíti	(a	német	nyelvű	változat	
által	használt	szövegdobozok	jobban	kezelhetőek).	Amit	kifejezetten	
hiányolunk,	az	egy	–	bármilyen	–	fénykép	Adolf	Hitlerről,	aki	maga	
is osztrák származású volt (Sztálin a potsdami konferencia csoport-
képén szerepel).

Érdekes	témát	dolgoz	fel	a	hetedik	fejezet:	Barbara Stelzl-Marx–
O. V. Pavlenko–A. B. Bezborodov: A Vörös Hadsereg Ausztriában. 
Már	 az	 első	oldalon	megtudhatjuk,	 hogy	 a	 háború	végéig	 kb.	 400	
ezer	szovjet	katona	fordult	meg	Ausztriában,	amelyből	kb.	30	ezer	
ott	 lelte	halálát.	Bécs	 felszabadításában	270	ezer	katona	vett	 részt,	
majd	a	háború	utáni	években	40	ezer	fős	kontingens	maradt	az	or-
szágban.	Ebben	a	 fejezetben	olvashatunk	a	hadsereg	„berendezke-
déséről”,	Bécs	 felosztásáról,	 a	helyi	 letartóztatásokról,	 az	 ausztriai	
szovjet	 gazdaság-	 és	kultúrpolitikáról,	 a	 szovjet	 katonák	és	 tisztek	
hétköznapi	életéről,	végül	pedig	az	1955-ös	kivonulásról.	A	felettébb	
érdekes	képek	mellett	helyet	kapott	egy	táblázat	is,	amelyben	átte-
kinthetően	vannak	felvezetve	az	ausztriai	megszállás	éveinek	szovjet	
vezetői.	Egy	2016-os	képet	is	láthatunk,	amin	egy	bizonyos	Eleonore	
Dupuis	(szovjet	katona	és	osztrák	nő	gyermeke)	látható	(jelen	kötet	
néhány	szerzőjével),	amint	kezében	tartja	akkor	megjelent	életrajzi	
kötetét.

A	következő	(nyolcadik)	fejezet	a	második	legrövidebb	a	kötet-
ben,	és	az	előző	rész	időkeretében	mozog,	hiszen	a	szovjet	politikát	
mutatja	 be	 a	 független	Ausztria	 létrejöttéig	 (O. V. Pavlenko–Peter 
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Ruggenthaler: A Szovjetunió és Ausztria 1955-ös függetlenségéhez 
vezető út).	Itt	szó	esik	a	szovjet	jelenlét	okozta	stabilitásról,	Moszkva	
függetlenségi	elképzeléseiről,	majd	annak	megvalósulásáról.	Mind-
két	kiadásban	van	egy-egy	térkép	a	nyugat	és	kelet	között	felosztott	
Európáról.	Az	orosz	verzióban	lévő	egy	kisebb,	színes,	de	nem	túl	jó	
felbontású,	az	1950-es	évek	közepét	ábrázolja,	vélhetően	egy	koráb-
bi	tankönyvből	lett	kiemelve.	A	német	verzió	térképe	úgy	tűnik,	hogy	
kifejezetten	a	kötet	számára	készült,	nagy	felbontású,	jól	áttekinthető	
és konkrétan az �949–�953 közötti állapotokat mutatja. Van azon-
ban	tartalmi	eltérés	a	kettő	között:	az	orosz	verzió	szerint	Portugália	
ekkor	már	a	NATO	tagja,	míg	a	német	szerint	nem,	pedig	valóban,	
1949	óta	tagja	az	Atlanti-óceán	parti	ország.	Az	orosz	térképen	Finn-
országot	teljesen	független	államként,	míg	a	német	a	Szovjetuniótól	
függőként	jelzi,	valamint	Jugoszlávia	az	orosz	változat	szerint	füg-
getlen,	a	német	szerint	a	szövetségesekhez	részben	tartozó.

A	 kilencedik	 fejezet	 a	 hidegháborús	 időszakot	 tárgyalja	 (M. J. 
Prozumensikov–Peter Ruggenthaler–Barbara Stelzl-Marx: A Szov-
jetunió és Ausztria a hidegháború éveiben). A fejezet elején infor-
mációs	kiegészítésként	olvashatunk	az	1956-os	magyar	forradalom-
ról,	amelyhez	egy	budapesti	képet	is	mellékeltek.	Itt	olvasható,	hogy	
a	 forradalom	 leverése	 következtében	 „körülbelül	 200	 ezer	magyar	
hagyta	el	az	országot,	nagy	többségük	Ausztriába	ment.”	(195.)	Ta-
lán	nem	érdemtelen	a	forradalomról	szóló	rész	zárómondatának	idé-
zése	sem:	„A	magyar	felkelés	 leverése	után	a	Nyugat	megértette	a	
„tank-kommunizmus”	 lényegét:	a	kelet-európai	kommunista	dikta-
túrák hatalmukat csak a szovjet tankok segítségével tudják megtar-
tani.” (�95.)

A kilencedik fejezet további részében Ausztria nyugat és kelet kö-
zötti	hídszerepéről,	Ny.	Sz.	Hruscsov	és	J.		F.	Kennedy	találkozásáról	
(képpel),	a	berlini	fal	építéséről,	a	karibi-válságról,	a	prágai	tavasz-
ról,	L.	I.	Brezsnyev	és	Jimmy	Carter	bécsi	találkozójáról,	az	enyhü-
lés	éveiről,	Ny.	Sz.	Gorbacsovról	szól	a	fejezet	a	híres	képpel	kiegé-
szítve,	amelyen	Horn	Gyula	és	Alois	Mock	éppen	átvágják	a	kerítést:	
Magyarország megnyitja a határt és felnyitja a vasfüggönyt. Sajnos 
a	német	verzió	képaláírásában	Horn	Gyula	nevéből	kifelejtették	az	
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„u”	betűt,	mindez	persze	nem	csökkenti	az	események	jelentőségét.	
A	fejezet	végén	a	páneurópai	piknikről	és	a	berlini	fal	lebontásáról	
olvashatunk még. Magyar szakirodalmi hivatkozás sajnos ebben a 
fejezetben sincs.

A	tizedik	fejezet	ismét	egy	részkérdést	tárgyal,	mégpedig	a	szov-
jetunióbeli	zsidóság	emigrációját	(Gabriele Anderl – V. V. Isenko: A 
zsidó emigráció Szovjetunióból és Ausztriából). A kötet legrövidebb 
fejezete	 ez,	 nem	 is	osztották	 fel	 különböző	alfejezetekre,	 hanem	a	
címben	megadott	 témát	 tárgyalja	 a	 főbb	 események	és	 adatok	 fel-
tüntetésével,	egyéb	külső	hatalmak	(különösen	az	USA	és	a	frissen	
megalapított Izrael) szerepének említésével.

A	kötet	utolsó	fejezete	a	rendszerváltástól	mutatja	be	a	két	ország	
kapcsolatát (Stefan Karner–O. V. Pavlenko: Oroszország és Auszt-
ria: 1991-től napjainkig).	 Itt	 kiegészítő	 információkat	 tartalmazó	
szövegdobozok	már	nincsenek,	képeken	is,	egy-két	csoportképet	le-
számítva,	az	elmúlt	évek	jelentős	politikusai	szerepelnek,	mint	pl.	B.	
Ny.	Jelcin	(orosz	elnök),	Franz	Vranitzky	(osztrák	kancellár),	Ursula	
Plassnik	(osztrák	külügyminiszter),	Wolfgang	Schüssel	(osztrák	kül-
ügyminiszter,	majd	kancellár),	Heinz	Fischer	(osztrák	elnök)	és	V.	V.	
Putyin	 (orosz	elnök)	közös	sajtótájékoztatón,	Sz.	V.	Lavrov	(orosz	
külügyminiszter)	és	Sebastian	Kurz	(osztrák	külügyminiszter,	majd	
kancellár)	kézfogás	közben.	A	német	kiadásba	bekerült	még	egy	fris-
sebb,	2018-as	kép	is,	amin	moszkvai	látogatása	alkalmával	fog	kezet	
Sebastian	Kurz	V.	V.	Putyinnal.	Az	említett	két	csoportkép	közül	az	
első	egy	munkacsoportot	mutat,	amely	turizmus,	kulturális	és	gazda-
sági	munkát	végez,	míg	a	másodikon	a	kötetet	is	készítő	Orosz–Oszt-
rák	Történész	Vegyesbizottság	 látható	2008-ban	(a	német	változat-
ban	még	helyet	kapott	egy	operaelőadás	fotója	is).	A	felsorolt	képek	
egyben	a	fejezet	tartalmát	is	sugallják,	hiszen	külpolitikai,	gazdasá-
gi,	tudományos	és	kulturális	kapcsolatokról	szól.	A	záró	fejezetben	
még	helyet	kapott	négy	diagram,	amelyek	azt	mutatják,	hogy	mennyi	
volt	az	 import	Oroszországból	Ausztriába	és	az	export	Ausztriából	
Oroszországba,	mekkora	összegben	történtek	befektetések	és	men-
nyi turista kereste fel egymás országát. 2006–20�5 között például 
a	 legmagasabb	orosz	 turista	 szám	(kb.	7–800	ezer	 fő)	Ausztriában	
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2012-ben,	míg	 a	 legtöbb	 osztrák	 turista	Oroszországban	 2007-ben	
(kb.	30–40	ezer	fő)	volt.

A	kötetek	végéről	hiányzik	számunkra	egy	nagyobb	volumenű	be-
fejezés.	Ehelyett	csak	egy	pár	soros	zárszó	található,	ami	arról	szól,	
hogy	a	két	ország	kapcsolata	és	egymás	iránti	érdeklődése	is	fejlő-
dik.	Az	elmúlt	évtizedben	kétoldali	tervek	kezdtek	megvalósulni,	de	
említésre	méltónak	találták	még	a	szerzők	a	két	ország	európai	gyö-
kereinek	említését	is,	amivel	helyt	állhatnak	a	jövő	adta	nehézségek	
közepette.

Összességében	elmondható,	hogy	a	vizsgált	kötet	átfogó	képet	ad	
Oroszország	és	Ausztria	kapcsolatáról.	Az	egyes	 témák	 terjedelme	
ideális,	a	kronologikus	tárgyalások	között	beszúrt	kiegészítő	adatok	
érdekes	plusz	 információkat,	 az	 egy-egy	 részkérdést	 tárgyaló	 feje-
zetek pedig érdekes szempontokat mutatnak be a két ország kapcso-
latáról.	Bár	jelentősebb	tartalmi	különbség	nincs	a	két	kötet	között,	
ahogy	arra	már	többször	is	utaltunk,	a	későbbi,	osztrák	kiadás	sokkal	
inkább	olvasóbarát.	Ami	a	német	nyelvű	kötettel	kapcsolatban	–	ma-
gyar	recenzensként	–	elmarasztaló	lehet,	az	a	magyar	nevek	gyatra	
írásmódja	 (pl.:	Görgey,	Artur;	Esterházy,	Nikolaus	 [Miklos];	Kun,	
Belá;	Németh,	Miklos).	Gondolhatnánk,	 hogy	 olyan	 hosszú	 közös	
történelem	után	sógoraink	vehették	volna	a	fáradságot,	hogy	az	éke-
zetekről	 tudakolódjanak	 egy	 kicsit,	 de	 ez	 sajnos	 nem	 történt	meg.	
Mindent	egybevetve	a	kötete(ke)t	nemcsak	azoknak	ajánljuk	jó	szív-
vel,	akik	érdeklődnek	az	említett	két	ország	közös	történelme,	vagy	
Közép-	és	Kelet-Európa	története	iránt,	hanem	a	historiográfia	iránt	
érdeklődőknek	is,	hiszen	a	miénknél	mélyrehatóbb	elemzés	tanulsá-
gos	képet	adhat	arról,	hogyan	viszonyul	egymáshoz	a	két	ország	tör-
ténetírása,	de	még	arról	is,	hogy	a	magyar	történelem	egyes	kérdéseit	
hogyan interpretálják a legújabb kutatásaik fényében.

Россия	–	Австрия.	Вехи	совместной	истории.	 (Oroszország–Ausztria.	A	közös	
történelem	 mérföldkövei.)	 Отв.	 ред.	 С.	 Карнер–А.	 О.	 Чубарьян.	 Москва,	
Энерджи	Пресс,	2017.	256.	o.	ISBN:	978-5-9903547-1-5
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