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Bevezetés

1. BEVEZETÉS

A Szovjetunió felbomlásával és a bipoláris világrend megszűnésével az
Oroszország szomszédságában függetlenedő szovjet utódállamok geopolitikai
vákuumba kerültek, majd egyfajta pufferzónát alkottak az 1990-es években.
A balti államok európai uniós csatlakozásával vált nyilvánvalóvá az új kapcsolatrendszerek kiépítése, ami a pufferzóna fragmentálódásához vezetett. A
köztes-európai régióhoz közvetlenül, több kulturális és történelmi szállal kapcsolódó térség (Belarusz, Moldova, Ukrajna) mellett karakterisztikussá váltak
a Kaukázuson túli országok (Azerbajdzsán, Grúzia, Örményország), valamint
az egykori szovjet Közép-Ázsiának nevezett terület államai (Kazahsztán,
Üzbegisztán, Kirgízia, Türkmenisztán, Tádzsikisztán). Az etnikai földrajzi
kutatásokat bemutató könyvsorozatunk legújabb kötete ezekre a világgazdaságban és geopolitikában is helyüket kereső, többdimenziós problémákkal
küzdő térségekre fókuszál.
A nemzetközi politika és kiemelten Európa az elmúlt évtizedben jelentős kihívásokkal szembesült. A 2008-ban jelentkező gazdasági válság és az ugyanebben
az évben eszkalálódó grúz-orosz konfliktus egy olyan korszak nyitányát jelezték,
amelyet a válságkezelés, és az európai perifériákon zajló fegyveres konfliktusok
jellemeznek. Így nem mellékes kutatócsoportunk fő tudományos célkitűzése,
amely annak megválaszolására fókuszál, hogy valóban beszélhetünk-e egy új, a
posztszovjet éra utáni időszakról? Ha pedig valóban új korszakról beszélhetünk,
akkor ezt az időszakot milyen sajátos társadalmi, etnikai, gazdasági problémák,
struktúrák és folyamatok jellemzik?
A kötet a Szovjetunió egykori tagköztársaságait vizsgálja, ahol jelentős társadalmi feszültségek, gazdasági problémák jelentkezhetnek, a nemzetállamokat működtető igen sokszínű politikai keretrendszerekben. A társadalmi, gazdasági és
ezzel összefüggő politikai instabilitás a kiélezett geopolitikai helyzetben fegyveres konfliktusok kirobbanását is eredményezte. Kutatásunkban olyan kérdésekre
is összpontosítunk, amelyek kulcsszerepet játszottak a térségben zajló társadalmi
és gazdasági folyamatok alakulásában. Ezek feltételezik a különböző földrajzi
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léptékek vizsgálatát és annak feltárását, hogyan fonódik össze a földrajzi és társadalmi tér a folyamatok alakulásában.
Kutatásunk egyik pilléreként fontosnak tartjuk hangsúlyozni az etnikai csoporthoz, a nemzethez vagy a területhez kötődő identitásokat, amelyek alakulását,
ütközőpontjait, és az elmúlt évek eseményeire gyakorolt hatását történelmi időléptékben és kontextusban mérhetjük fel. Az egyes népek és lokális közösségek
csoportidentitását meghatározó narratívákból azokat a momentumokat kívánjuk
kiemelni, összegyűjteni és földrajzi nézőpontból rendszerezni, amelyek kifejezetten az általunk vizsgált terület mindenkori geopolitikai helyzetét, az itt élők egymáshoz való viszonyát és gazdasági attitűdjeit határozták meg.
Bár az idők során voltak a vizsgált térségben törekvések saját állami struktúrák
kiépítésére, az itt élők életét többnyire eltérő geopolitikai irányultságú külső erők
határozták meg. Az államiság kialakulását már a korai történelmi időkben is meghatározta pufferzóna jellegük. A környékbeli hatalmi centrumok (Lengyelország,
Magyarország, illetve később a Habsburg Birodalom, az Oszmán Birodalom, valamint a 20. századtól Románia) gyengék voltak e pufferzónák területét tartósan
integrálni (kivéve Kárpátalját). Ugyanakkor ezen államalakulatok hatása a társadalmakra nem volt teljesen észrevétlen. E területeket a 18–19. század során az
orosz birodalmi törekvéseknek sikerült hatásuk alá vonni, ami egybeesett a helyi
modern nemzetté válás kezdetével (amely folyamat Belaruszban mind a mai napig e kezdetleges fázisában van). A nyelv, a kultúra, a politikai tradíciók kevésbé
különítették el az itt élőket a nemzeti identitást birodalmi alapon formáló, orosz
hatalmi elit által elképzelt orosz nemzettől, ugyanakkor mégis számos jellegzetességgel bírnak.
Kutatásunk másik alappilléreként kifejezetten a térségben zajló gazdasági folyamatok területi elemzésére helyeztük a hangsúlyt. A térség országainak gazdaságát a centrum területektől való távolság és az egyes régiókra jellemző társadalmikulturális környezet is befolyásolta. Ezt egészíti ki az a tény, hogy a Szovjetunió
és ezzel a kommunista gazdasági struktúrák összeomlása, a piacgazdaságba történő átmenet is számos nehézséget okoz a helyi társadalmaknak, amelyek nem eltüntetik, hanem inkább mélyítik a regionális különbségeket. Ezek feltérképezése
a lokális közösségek kohéziójára, vagy éppen annak hiányára, illetve megújítására világíthatnak rá.
Kutatásunk harmadik pilléreként az előző kettővel szoros összefüggésben vizsgáljuk a térség geopolitikai helyzetét és térünk ki részletesen a pufferzónahelyzet
társadalmi jellemzőinek feltárására, a folyamatok globális kontextusba helyezésére. Fontos kérdés továbbá az is, hogy a gazdasági problémák és az ukrajnai konfliktus hatására hogyan változtak a külső és belső migrációs tendenciák Ukrajna
esetében; a háború elől menekülők hová költöztek? Melyek a fő kibocsátó és
10
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befogadó területek? A migrációs hálózat működése kapcsán: új hálózatok jönnek
létre vagy a régire támaszkodnak? Hogyan fogja ezt a migrációt befolyásolni egy
esetleges EU-hoz közeledés?
A sorozat előző két kötete esetében megszokott koncepciót követő, többrétegű jelenségeket feltáró írások szerzői gárdájának zöme már több éve az ELTE Földrajz
és Földtudományi Intézetében működő Etnikai és Vallásföldrajzi Műhelyben tevékenykedik. Jóllehet a kötet az etnikai kérdésekre, illetve azok hátterében húzódó társadalmi problémákra fókuszál, az első nagyobb blokk – keretként szolgálva
a további témákra nézve – egyrészt a történelem nyomait vizsgálja az európai
posztszovjet térségben a fantomhatár koncepció segítségével, másrészt pedig a
szovjet és posztszovjet kereteket mutatja be. A második rész az etnicitás térségi
jellegzetességeként az orosz nacionalizmus arcait, és az európai posztszovjet tér
országainak nyelvhasználatát állítja vizsgálódásainak fókuszába. Ezzel összefüggésben fontos szólni a statisztikák értelmezéséről és értelmezhetőségéről, amelynek segítségével egyúttal a térség 20. századi történelmét átfogó makroszintű etnikai térfolyamatok is helyet kapnak ebben a fejezetben.
A 19. századi orosz expanzió számtalan népet gyűrt maga alá és konstruált modern
értelemben vett etnikai csoportot saját geopolitikai érdekétől vezérelve. Ugyanakkor
eltérő jellemzők mentén interpretálható ez a folyamat a közép-ázsiai térben, a jelenleg egyik legnagyobb oroszországi kisebbségként jelen lévő tatárok körében, illetve
egy etnikai-vallási zárványban a dél-oroszországi frontier mentén. Külön fejezet
foglalkozik a „konsruált” (szovjet) enikumokkal, amelyek teljes településterületét
az orosz kolonializmus nem tudta egészében bekebelezni, így a határokon átnyúló
közös kulturális gyökereket próbálták elszakítani a szovjet időszakban.
Az utolsó fejezetben új elemként az etnicitás makroregionális sajátosságainak feltárása mellett ezúttal a különböző etnikumok városi terekben megfigyelhető térformálása is feltűnik a vizsgált jelenségek és folyamatok között. A terepbejárások
alkalmával gyűjtött személyes tapasztalatok mellett mélyinterjúk is hozzájárultak
ahhoz, hogy a kötet írásait nemcsak az etnikai földrajz iránt érdeklődőknek ajánljuk, hanem a városföldrajz, a történelem, és általánosságban a társadalomtudományok iránt éreklődők számára is.
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2. A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG TÉRSZERKEZETÉNEK ALAPVONÁSAI

2.1. BELSŐ TÖRÉSVONALAK NYOMÁBAN – TÉRSZERKEZETI VIZSGÁLATOK AZ EURÓPAI POSZTSZOVJET TÉRSÉGBEN
A Szovjetunió szétesése után egy generációval a posztszovjet térségben még mindig akut politikai konfliktusok sora azt bizonyítja, hogy az 1990 után létrejött entitások belső feszültséggel terheltek. Nyugati mintákhoz szokott szemmel nézve
talán meglepő, hogy ezen ellentétek nem kizárólag ideológiai-társadalmi szinten
mozognak, de területi síkon is megjelennek. Ezen entitások instabilitását részben az okozza, hogy nem felelnek meg sem a homogén nemzetállam definíciójának, miként az államnemzeti koncepció sem tudott mély gyökereket ereszteni.
Másképpen: a kialakult politikai határok a nekik szánt (identitásképző és homogenizáló) funkciót csak nagyon nehezen vagy egyáltalán nem képesek betölteni.
Ennek oka álláspontunk szerint pedig az, hogy a jelenleg létező (és politikai értelemben véve fiatal vagy instabil) határok képtelenek voltak felülírni az évszázados fejlődés során kialakult fejlettségbeli és kulturális különbségeket, melyek
sokkal jobban meghatározzák a térség viszonyait.
Azt gondoljuk tehát, hogy a térség problémaforrásai is sokkal jobban azonosíthatók, ha a törésvonalakat területi alapon azonosítjuk (ún. fantomhatárok nyomozásával – lásd Hirschhausen, B. et al. 2015), azaz a Nyugaton domináló politológiai
és szociológiai megközelítés helyett visszatérünk a (korábban politikai szerepe
miatt diszkreditált) regionális földrajzi és történeti nézőpont alkalmazásához.
Meglátásunk szerint ugyanis (az „európai normáktól” eltérő viselkedésminta
mellett) a nyugati rendezési tervek kudarca részben arra vezethető vissza, hogy a
térség viszonyaira nem alkalmazható fogalmi és koordinátarendszert használva
legfeljebb a konfliktusok befagyasztására képesek, de a probléma végleges rendezésére nem (ún. „frozen conflicts” területi sajátosságaira és az oroszok nagy
szerepére lásd: Tudoroiu, T. 2012, 2017; Dembinska, M. –Campana, A. 2017).
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2.1.1. Kutatási előzmények
A közelmúltig domináns szociológiai megközelítések a konfliktusokat elsősorban vertikális struktúrák mentén igyekeztek megragadni (pl. osztályharc),
a rendszerváltás óta eltelt idő azonban ékesen bizonyította, hogy a területi
mintázattal jellemezhető (horizontális) problémák továbbra sem szűntek meg
(és nem kizárólag a posztszovjet térségre korlátozódnak, hanem általános jelenségként kell velük számolni). A lengyel parlamenti és elnökválasztások
(2010, 2015) területi mintázata feltűnő párhuzamot mutat az 1795–1920 közötti Porosz-Lengyelország és Orosz-Lengyelország területével (Jańczak J. 2015;
Zarycki, T. 2015). A jelenség mögött a két terület ma is eltérő gazdasági struktúrája áll (Pütz, R. 1997 szerint a magánszektorban foglalkoztatottak aránya,
az iparban és mezőgazdaságban foglalkoztatottak egymáshoz mért aránya, a
10 ezer főre jutó külföldi érdekeltségű vegyesvállalatok területi elterjedése, a
10 ezer főre jutó vállalkozók számának területi mintázata mind hasonló képet
mutat), mely viszont történelmi gyökerekre, az 1795 utáni eltérő irányú fejlődési pályára vezethető vissza (Bottlik Zs. 2018) (amit a vasútsűrűségi térkép
1920-as területi különbségei is alátámasztanak). E differenciákat a kommunista kísérlet sem tudta felülírni.
Belaruszban a belarusz nyelv használatának elterjedése kísértetiesen emlékeztet
az 1921–1939 közötti lengyel–szovjet határ futására (Bottlik Zs. 2016), miként
Lukasenko ellenzéki bázisának területi elhelyezkedése is kötődik az előbbi jelenségekhez. A mai nyelvhasználat és a politikai viselkedés egyfajta tiltakozásként
(protest behaviour) értelmezhető, s területi (és kulturális) kapcsolata a történeti
formációk határával arra utal, hogy az ország látszólagos homogenitása mögött –
meglehetősen bonyolult – törésvonalak perzisztenciájával, krízishelyzetben esetlegesen kiújulásával kell számolni (Radzik, R. 2002). A lengyel-belarusz határon
máig egy olyan kontakt-/pufferzóna rajzolódik ki, mely kulturális differenciákban is megtestesülő átmeneti jelleget mutat a katolikus lengyel és ortodox nagyorosz (írni-olvasni tudás, ruralizáció, mozaikos nyelvi-vallási területi mintázat)
ideológiák között, alternatív, regionális identitást kínálva.
Lengyelország arra példa, hogy egy etnikailag (és vallásilag is) homogén államban is kimutathatók törésvonalak, melyek a történelmi meghatározottságra vis�szavezethető eltérő gazdasági struktúrákkal magyarázhatók. A belarusz példa
viszont azért érdekes, mert itt egy tényleges politikai határként jóval rövidebb
ideig funkcionáló vonal (a két világháború közötti lengyel határ) mentén történt
a hasadás egy ötven éves birodalmi integrációs-homogenizációs kísérlet ellenére (Bottlik Zs. 2013, 2016). Ez arra utal, hogy mélyebb és régebbi differenciák
állnak a jelenség hátterében. E törésvonal ráadásul – szemben a lengyel példával
– köthető a nemzeti identitás (Beloruszban sajátos módon a belarusz nyelvhasználathoz kötődő) mintázatához.
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Hasonló jelenség figyelhető meg a Balkánon Montenegró esetében
(Demeter G. 2010; Bottlik Zs. 2008a) ahol a magát szerbként identifikáló lakosság területileg és politikailag is élesen elkülönül a magát montenegróinak tartó
lakosoktól, akik az 1912 előtti Montenegró magterületein alkottak többséget, s ez
a terület lefedi azokat a térségeket is, ahol a függetlenségi párti Milo Djukanović
jelentős arányban győzött mind az országos választásokon (1997), mind a függetlenségről szóló népszavazáson (2006). A történet érdekessége, hogy a magukat
montenegróinak vallók zöme anyanyelvként a szerbet nevezi meg, miközben a
múlthoz való viszonya (a címer, a himnusz és a zászló választása) és az emlékezetpolitika alapján élesen elkülönül a jugoszláv történetértelmezést propagáló
szerbbarát perifériától. Itt az interferáló ideológiák árnyékában fejlődő regionális
alapú nemzettudat továbbfejlődésének lehetünk tanúi (Belorussziával szemben),
mely a (szerbtől nem különböző) montenegrói nyelv közelmúltbeli kodifikálásával, az etnikai önazonosság újabb pillérének konstrukciójával (nemzeti történelem mellett nemzeti nyelv) kívánja erősíteni bizonytalan (fuzzy) identitását.
Míg Montenegróban a nyelvhasználat másodlagos az etnikai alapú önmeghatározásban, addig Ukrajna területén a nyelvhasználat (s nem az etnikum) mutat
korrelációt a politikai viselkedéssel, de ez ugyancsak számos tényezőre vezethető vissza, mint azt Karácsonyi Dávid és szerzőtársai (2014a) bizonyították. E
tényezők között nem elhanyagolható a természetföldrajzi bimodalitás (a sztyepp
és az erdővidék) sem, mely a régió történetét és ezen keresztül társadalmi-gazdasági viszonyait is meghatározta (Karácsonyi D. 2006, 2008, 2009, 2018). A
Krími Tatár Kánság 18. századi bekebelezésével és az autochton lakosság kivándorlásával keletkező vákuum a gazdasági prosperitás ígéretével (fekete-tengeri szabadkereskedelem, és a Nyugat gabonaigénye a 19. században) tömegeket
vonzott, mely átformálta a táj természeti és etnikai karakterét egyaránt, s gyorsuló urbanizációhoz vezetett (melyet a Donyec-medence vasérce és szene tovább
gerjesztett a szovjet érában), egyedi régióvá formálva a mai Kelet-Ukrajnát és a
Krímet (Kőszegi M. 2016).
A fentiekhez hasonló, napjainkig kimutatható, de bizonyíthatóan korábbi kulturális és/vagy politikai határvonalakkal kapcsolatban lévő, országon belüli törésvonalakat nevezi fantomhatároknak a nyugati irodalom (Hirschhausen, B. et al. 2015.;
Hirschhausen, B. 2017a, 2017b). Kutatásuk a közelmúltban kapott nagyobb figyelmet (Lásd a 2011-es német projektet: Phantomgrenzen in Ostmitteleuropa:
www.phantomgrenzen.eu 2018.06.24; Pete M. 2018). A jelenség vizsgálata
Magyarországon sem ismeretlen, fent említett magyar szerzők ugyanezt a témát járják körül (Karácsonyi D. et al. 2014a; Bottlik Zs. 2016, 2018). A Közép-Európa
atlasz alapján (Rónai A. 1945) Demeter és Radics (2015) kísérelt meg hasonló „törésvonalakat” meghatározni az Osztrák-Magyar Monarchián belül, illetve
a tágabb, Varsó–Vilnius–Minszk–Kijev–Szófia–Trieszt térségére vonatkoztatva
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(Demeter G .–Radics Zs. – Pénzes J. 2018). Törésvonalakról akkor beszélünk e tanulmányban, ha az indikátorok területi képe nem a Tobler-hipotézis (1970) alapján elvárható fokozatos átmenetet (a szomszédos területek hasonlók egymáshoz) mutatja.
A fantomhatárokat, belső törésvonalakat vizsgáló irodalom általában egyes esetekre fókuszált (von Löwis, S. 2015b, 2017), leginkább a jelenkori politikai határok között vizsgálódva, ritkán regionális (ekkor főként általános jellegű: lásd
von Löwis, S. 2015a; vagy egyedi példákkal operáló: Zamfira, A. 2015), s még
ritkábban történeti kontextusban (több időhorizontot összehasonlítva). A regionális elemzési módszerek (statisztika) alkalmazására a törésvonal-kutatás esetében
van jelenkori példa (Karácsonyi, D. 2014b), de a több ország összehasonlító vizsgálatát megcélzó kutatások ritkák az adathozzáférés és egységesítés problémái
miatt. A történeti statisztikai megközelítés (a földrajzi szakirodalomban a „kemény módszerek” helyett a regionális földrajz szemléletétől némileg távol álló
általános történeti leírás dívott) szintén hiányzott. E tanulmány e hiátus pótlására tesz kísérletet, midőn történeti statisztikákhoz nyúlva az egész posztszovjet térségben megkísérli a történeti régiók rekonstrukcióját és ezek határainak egykori
és mai országhatárokkal és mai belső törésvonalakkal való párhuzamosítását.
2.1.2. Adatbázis, módszerek
Vizsgálatunkat a közelmúltban az interneten is elérhetővé tett (https://archive.
org/details/Statisticsofthe1897AllRussiaCensus 2018.06.26.) 1897-es (első és
egyetlen) orosz birodalmi cenzus szelektált adatainak (mintegy 25 ezer elem)
elemzésére alapozzuk. Ennek nagy előnye, hogy a cári Oroszország nagyjából
(Galíciát kivéve) lefedte a mai posztszovjet térséget, így lehetővé teszi az egész
térség egységes szempontrendszer szerinti vizsgálatát. A térség választását azonban nem csak ez indokolja; az aktuális problémák mellett a következő elméleti
megfontolás is szerepet kapott. Mivel a kommunizmus a Szovjetunióban tartott
a legtovább (70 év), a fantomhatárok perzisztenciája szempontjából a szóbeli hagyomány, a kollektív emlékezet ebben a térségben jóval kisebb jelentőséggel bír
(Herrschel, T. 2007) – azaz kiesik egy tényező, mely a fantomhatárok fennmaradásának irányában hat. Ha ennek ellenére is léteznek fantomhatárok, az arra
bizonyíték, hogy létezésükben nem a politikai, hanem a történelmi emlékezet és a
kulturális meghatározottság játssza a főszerepet.
Az 1897-es oroszországi népszámlálás anyaga mellett a Rónai András-féle
Közép-Európa atlasz 1930-as évekre vonatkozó kompilációját használtuk fel a
célból (Rónai A. 1945), hogy megvizsgáljuk, az 1920-as határváltozások után
a terület mennyire integrálódott Köztes-Európához: azaz, a Varsó–Vilnius–
Minszk–Kijev–Odessza térség belső törésvonalai mellett léteztek-e markáns
külső határok, melyek más makrorégióktól elkülönítették a térséget, avagy inkább az átmenetiség volt meghatározó (Tobler, W. R. 1970). A Rónai-féle atlasz
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előnye, hogy szintén elvégezte a mozaikossá váló területen az utódállamok népszámlálásainak egységes szempontrendszer szerinti integrációját. Hátránya,
hogy a két terület nem teljesen kompatibilis, továbbá az egyes országokban eltérő
területi szinten voltak hozzáférhetők az adatok, valamint a két adatfelvételezés
között eltelt 40 év során nemcsak a feltett kérdések változtak a határváltozások és
a módszertani fejlődés okán, de egyes indikátorok relevanciája, magyarázó ereje
is megváltozott (például alfabetizáció). Így nem lehetett célunk azonos indikátorhalmazzal dolgozni. Emellett a két vizsgálat célkitűzése is eltérő volt.
Mironov, B. N. (2000) ugyan elemezte az orosz társadalmat az 1897-es népszámlálási adatok alapján, de az ő kutatásai vertikális strukturák (társadalmi rétegzettség) azonosítását célozták, s nem volt területi jellege, regionális mintázatok
után nem nyomozott. Rónaiék adathalmazát sem használták fel ily módon a már
említett kivétellel.
További limitáló tényező volt a klasszikus függetlenségvizsgálat (PCA) alkalmazása szempontjából az 1897-es népszámlálásból felhasználható változók eleve
kis száma. Ez a normáleloszlás peremfeltételként való jelentkezése miatt tovább
redukálódott. Mivel azonban célunk nem(csak) fejlettségvizsgálat, hanem törésvonalak azonosítása is volt, így a dimenzióredukciót megcélzó vizsgálatok nem
elengedhetetlenül szükségesek: az egymással magas korrelációt mutató változók
kizárása ugyanis éppen az azonos mintázatok és struktúrák azonosítását akadályozná. Mindenesetre (a vizsgálat más módszerekkel való reprodukálhatóságának
érdekében) csak normáleloszlású mutatókat használtunk, a változók közötti kapcsolat erősségét korrelációs mátrixszal teszteltük; az egymással magas korrelációt mutató indikátorokat szelektáltuk. Az 1897-es adatsoron végzett, 360 területi
entitást (ujezdet) felölelő, a mai posztszovjet térségre és határterületeire egyaránt
kiterjedő vizsgálatunk a szelektált indikátorok kartogramjainak fedetésén, illetve
a választott változók értékeinek aggregálásán alapult. A fedetés lehetővé teszi a
nem normáleloszlású adatsorok (pl. vallási megoszlás) meghagyását. A kontrollvizsgálat során végzett PCA a kevés bemeneti változó (9) ellenére meglepően sok
főkomponenst különített el (6), ami arra utal, hogy az indikátorok kiválasztása
során jól jártunk el, de a KMO-Bartlett teszt alacsony értéke miatt (0,55) nem a
főkomponens-analízis alkalmazása mellett tettük le voksunkat.
A szuperponálás során az eltérő nagyságrendű – fajlagos és százalék típusú –
adatokat azonos nagyságrendre hoztuk, kiküszöbölendő az eltérő súlyfaktor
jelentkezését, majd „azonos” irányba állítottuk. A vizsgálatba bevont mutatók
ujezdenkénti értékeinek szuperponálása után kirajzolódó töréseket (zónákat) ös�szehasonlítottuk a mai és történeti határok stabilitásával (Rónai A. 1945). Tehát
nem az egyes kartogramokon kirajzolódó törésvonalakat szuperponáltuk, hanem az ujezdekre jellemző indikátorértékeket aggregálva kerestünk töréseket.
Ennek oka, hogy az egyes kartogramok szuperponálásánál szubjektív elemként
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jelentkezett volna az intervallumok meghatározása és a színkód. Hasonló módszerrel dolgoztuk fel az 1930-as évek adatait.
További előnye a fedetésnek, mint módszernek, hogy nem csak törésvonalak,
de (az aggregált értékek alapján) fejlettségi régiók ugyancsak definiálhatók,
sőt, klaszteranalízis segítségével (SPSS szoftverrel) formális-hasonlósági régiók (lásd: Győri R. 2007 – a történeti szakirodalomban „történeti tájak” – lásd
Tímár L. 1993) is azonosíthatók. Ezek elkülönítését szintén megkíséreltük. A
vizsgálat megbízhatóságát kontrollálandó diszkriminancia-analízissel ellenőriztük a visszaosztályzás sikerességét.
Az 1897-es népszámlálás adataiból a következő (zömmel százalékos vagy fajlagos) változókat alakítottuk ki (1. táblázat). A helyben születettek arányára azért
esett a választás, mert a modernizáció nagyobb migrációt indukál, tehát a helyben születettek aránya áttételesen utal a modernizáció előrehaladottságára. Az
alfabetizáció aránya szintén modernizációs mutató. A kereskedők aránya és a
városlakók aránya hipotézisünk szerint nem ekvivalens – az urbanizáció valóban a modernizáció ismérve, de az orosz viszonyok ismeretében vidéken is kell
feltételeznünk kereskedőréteget, különösen a térségben jelentős zsidóság jelenléte
miatt (a korrelációs mátrix megerősítette feltételezésünket, hogy a modernizáció
két eltérő aspektusáról volt szó). A hivatali nemesség és a papság kereskedőkhöz mért aránya a régi elit és az új, polgári mentalitáshoz kapcsolódó társadalmi
1. táblázat Az 1897-es és 1930-as vizsgálatokban használt indikátorok

1897-es orosz birodalmi népszámlálás

Rónai-féle atlaszból felhasznált
mutatók

helyben született lakosság aránya %
írni-olvasni tudók aránya %
kereskedők aránya %
városlakók aránya %
pravoszlávok aránya %
(papok+hivatalnok-nemesek)/kereskedők
6 főnél nagyobb háztartások aránya %
1 főnél több szolgát foglalkoztató háztartások aránya %
20-59 / 60 éven felüliek aránya

iparban foglalkoztatottak aránya
iparban foglalkoztatottak aránya
analfabéták aránya
közlekedésben és kereskedelemben foglalkoztatottak aránya
közalkalmazotti keresők aránya
születési arányszám
halálozási arányszám
csecsemőhalandóság
népsűrűség és természetes szaporulat
kapcsolata
gabonatöbblet
hústöbblet
rétek és legelők jövedelme
vasúti elérhetőség
agrártúlnépesedési mutató
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csoport feltételezésünk szerint területi differenciáltságban is megnyilvánuló viszonyát szimbolizálja. Feltételeztük, hogy a vallás lenyomatot hagy a társadalmi-gazdasági viselkedésben, ezért a pravoszlávok arányát szintén felhasználtuk
(e feltevésünket a korrelációs mátrix ugyancsak megerősítette). Az orosz ajkúak térségbeli arányával pedig a központi hatalom behatolását (centralizációshomogenizációs tendenciáit) kívántuk reprezentálni (Kőszegi M. – Pete M. 2016).
A szolgákkal rendelkező háztartások aránya a családi gazdasági potenciál és társadalmi presztízs proxyjaként funkcionált. Ezzel ellentétben a 6 főnél népesebb
családok (helyesebben háztartások, hiszen a családtagok mellett a szolgákat is
feltüntették) aránya (az országos átlag feletti érték) feltételezésünk szerint inkább
a hagyományos, agrártársadalmakban jellemző demográfiai viselkedésre utal (az
ember, mint munkaerő), tehát az előző változóhoz képest különböző minőségre
utal. Végül hasonló megfontolások miatt az öregségi indexet illetve a 60 éven
felüliek arányát (nem a demográfiai hanyatlás jeleként értelmezve e korban, hanem javuló egészségügyi helyzetet feltételezve) vettük figyelembe (a két változó
közötti erős korreláció miatt az egyiket utólag elhagytuk).
Az 1930-as helyzet vizsgálatához különböző országok nemzeti statisztikáit
egységesítő Rónai-féle Közép-Európa atlasz térképlapjait használtuk fel (1945),
melynek adatait digitalizáltuk. Korrelációs mátrix segítségével 15, a társadalmi-gazdasági élet szegmenseit jól reprezentáló indikátort választottunk ki.
Járásszintű adatbázisépítés helyett az egyes indikátorok szélső intervallumai
által kijelölt területeket lehatároltuk és ArcGIS szoftverben digitalizáltuk. Ezt
követően az értékeket újraskáláztuk, a pozitív szélsőértékekhez +0,5 és +1, a
negatívakhoz -0,5 és -1-es értéket rendelve, a köztes intervallumokba tartozó
(szintén digitalizált) területek esetében egységesen 0 értéket adva. Majd az így
egységesített (mértékegységektől, nagyságrendi és területléptékbeli differenciáktól mentes, egyszerűsített) adathalmazon végeztük el a további vizsgálatokat
(fedetés a fejlettségi értékek meghatározásához, klaszteranlízis a hasonló karakterisztikájú entitások elkülönítéséhez).
2.1.3. A regionális társadalmi és gazdasági differenciák jellege a 19–20.
század fordulóján
A mutatók kapcsolatának elemzéshez használt korrelációs mátrix rávilágít a változók közötti kapcsolatra, így a korra jellemző társadalmi-gazdasági sajátosságokra, továbbá a fejlettségi vizsgálatokhoz lehetővé tette az indikátorok szelekcióját.
Igazán magas (0,7 feletti) korrelációs koefficiens csak a (hivatalnok-) nemesek és
papok kereskedőkhöz mért száma, illetve a kereskedők lakosságból való részesedése között volt (a negatív korreláció arra utal, hogy a régi elit és a feltörekvő
polgárság területileg is elkülönült). Ami a többi változót illeti: 1897-ben az Orosz
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Birodalom európai felén minél nagyobb volt a helyben születettek aránya, annál
kevesebben tudtak írni-olvasni, azaz a migráció ekkor még a műveltebb rétegek
sajátja volt (a zsidók költözését tiltották nagy távolságra, a parasztoké csak 1861
után volt engedélyezett a vizsgált terület jó részén. A migráció részben az orosz
telepítéspolitikából és a bürokrácia elterjedéséből fakadt). A műveltség és vagyon
a kultúrához kötődött: minél nagyobb volt a pravoszláv vallásúak aránya, annál kisebb volt az alfabetizáció (és a migrációs hajlam sem volt nagy az említett
centralizációs politikához kapcsolódó telepítések ellenére), ugyanígy kisebb volt
a gazdasági erőt reprezentáló szolgák aránya. Minél nagyobb volt a szolgákkal bírók aránya, annál nagyobb volt az alfabetizáció foka 1897-ben az adott ujezdben,
tehát nemcsak a műveltség és horizontális mobilitás, de a műveltség és a gazdasági helyzet között is volt kapcsolat. Minél nagyobb volt a nagycsaládok aránya egy
térségben, annál kisebb fokú volt az alfabetizáció és a gazdasági potenciál, de a
mutató kapcsolatban állt az ortodoxia elterjedtségével is.
Ezt követően a megrostált változók értékeit kartogramon ujezd szinten ábrázoltuk, a területi mintázatuk jellegét vizsgálva (terjedelmi okok miatt ezeket itt nem
közöljük). Hipotézisünk szerint minél kevesebb indikátor mutat mozaikos területi elterjedést, annál valószínűbb, hogy a több változó felhasználásával végzendő komplex vizsgálatok (klaszteranalízis, szuperponálás) eredménye is kedvező
a régiók és határvonalak azonosítása szempontjából. A családi gazdasági erő és
társadalmi státus reprezentálására használt szolgákkal rendelkező háztartások
aránya magas volt a lengyel és litván területeken és Dél-Ukrajnában, markánsan
elkülönülve a többi ujezdtől. Az alfabetizáció hasonló képet mutatott: a Krím és
Dél-Ukrajna itt is kedvező értékekkel bírt, ami az új telepeseknek köszönhető (erre
utal az oroszajkúak területen mért arányát mutató kartogram is). Érdekes módon
a kereskedők (mint tőkés társadalmi elem) aránya viszont éppen a lengyel-litván
térségben volt alacsony, a Krím és Kelet-Belarusz térségében viszont magas. Ez
mindenképpen arra utal, hogy a kereskedés és zsidóság közötti kapcsolat a vártnál
gyengébb – ugyanis Kijevtől keletre tilos volt a zsidó megtelepedés az 1804-es statútum szerint (Pándi L. 1997), mégis kiugró volt e térségben és a tatár kánság területén a kereskedők aránya (vélhetően a gabonakereskedelemnek köszönhetően).
Ugyanakkor a lengyel területeken kicsi a kereskedők aránya, noha ott meg 10%
feletti zsidóság is volt mérhető Varsó környékén (Bottlik Zs. 2018). Az öregségi
index Volhíniában és a Krím környékén volt kedvező, a balti térségben kedvezőtlen. A városlakók aránya tipikus nyugat-kelet lejtőt reprezentálva széles átmeneti
zónákkal csökkent kelet felé, jól egybevágva a Kongresszusi Lengyelország (majd:
a Visztulai Kormányzóság) határaival, illetve az 1772-es felosztás előtti határral.
Végül pedig a régi elit és a polgári elemek (papok és nemesek vs. kereskedők, városlakók) arányát bemutató kartogram azzal a tanulsággal szolgál, hogy az eddig
általában kedvező minősítést kapó lengyel-litván régió is rendelkezett retrográd
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vonással. A Don térségében szintén magas volt a régi elit kereskedőkhöz-városlakókhoz mért aránya, ugyanis itt a kozákok kollektív nemességgel bírtak. A modernizáció elmaradottságáról tanúskodó 6 főnél nagyobb háztartások Belaruszra
és Közép-Ukrajnára voltak jellemzők, míg a helyben született lakosság különösen
magas arányt (90% felett) mutatott Belaruszban, Észak-Ukrajnában (Dagesztánban
és a Krímben ez érthetően alacsonyabb volt), Besszarábiában és a Baltikum déli,
rurális felén – ez ugyancsak tradicionális struktúrákra utalt.
2.1.4. A történeti régiók továbbélése és fejlettségbeli különbségeik
Mivel a kartogramok jelentős része regionális sajátosságokat mutatott, s nem
pedig mozaikos-fragmentált szerkezet jellemezte őket, ezért megkíséreltünk
klaszteranalízissel az egyedi karakterisztikájú hasonlósági régiókat elkülöníteni az 1. táblázatban látható változók segítségével (ehhez -1 és +1 között újraskáláztuk az értékeket).
A térszerkezet már 5 klaszteres beállításnál is kirajzolta a korábbi történeti régiókat és így a régi, regionális nagyhatalmi státuszú Lengyelország határai még
felosztása után 100 évvel, 1897-ben is markáns választóvonalként funkcionáltak.
A sokáig svéd uralom alatt lévő Lett- és Észtország az indikátorok értékei alapján
karakterében különbözött a lengyel-litván unió magterületétől, s önálló csoportba került az 1772 előtt Lengyelországhoz tartozó, de jellegében ortodox terület,
mely látványosan, a régi orosz-lengyel határ mentén különült el a szintén ortodox
Szmolenszk-Voronyezs régiótól. Ukrajna kettéosztottsága (sőt, a Krím térségével
inkább háromosztatúsága) már ekkor nyilvánvaló. A kilencklaszteres beosztás
azért figyelemreméltó (1. ábra), mert – Litvánia és a Doni kozákság területe kivételével – a klaszterszám növelésével nem új, nagy tömbben leváló foltok jöttek létre,
hanem a korábbi klaszterhatárok mentén hasadtak le hosszan, de keskeny sávban
átmeneti, pufferzónaként funkcionáló (és mégis összefüggő területet alkotva) kisebb térségek, járások. Ez azonban egyértelműen arra utal, hogy az itteni határok
meglehetősen stabil szerkezeti vonalak. 15 klaszternél az átmeneti zóna feldarabolódik, de megkezdődik a Voronyezstől északra lévő, homogénnek tűnő terület
szilánkosodása, illetve egy újabb pufferzóna kialakulása a keleti fejletlenebb területek közötti térségben. A Krímtől keletre és nyugatra lévő dél-ukrajnai térség is
elkülönül a többitől (a fejlettebb nyugati rész Odessza kikötőjének jelentőségével
és a hadi úttal magyarázható). A korábban a terület nyugati felében meghatározott
szerkezeti vonalak stabilak maradtak. A stabil határok mellett a klaszteranalízis
sikerességére utal, hogy a kontrollként alkalmazott diszkriminancia-analízis 80%
feletti visszaosztályzási sikerességgel dolgozott minden klaszter esetében.
Tesztelve hipotézisünket rátettük a térképre a mai országhatárokat, a bevezetőben azonosított jelenkori törésvonalakat, valamint a Rónai András atlaszában
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szereplő, a térség határainak időtállóságát-stabilitását bemutató térképét, és ös�szevetettük ezeket ujezd szintű klaszteranalízisünkkel. Az eredmény: a mai törésvonalak zöme már 1897-ben is létezett, azt pedig az előbb megállapítottuk,
hogy ezek már ekkor sem újak voltak (még a dél-ukrajnai fejlettebb körzet is a
régi tatár kánság határaival esett egybe). A klaszterek határai csak a balti régióban és a lengyel-ukrán határnál közelítik a mai határok futását.
Ezek után érdemes megvizsgálni azt, hogy az imént definiált régiók közötti differencia megnyilvánul-e a fejlettségben is, vagy azok csak karakterisztikájukban különböznek. Elvileg ugyanis lehetséges, hogy hasonló mennyiségű, de nem azonos
indikátor mutat átlag alatti és feletti értéket több csoportnál is. Ebben az esetben
az eltérő jelleg ellenére a fejlettségi szint hasonló. Ezért az ujezd szintű adatokhoz visszatérve és aggregálva az 1. táblázatban látható (fajlagos, %-os és hasonló
nagyságrendűvé alakított) indikátorok értékét (s a szórás csökkentése érdekében
logaritmizálva őket) komplex fejlettségi mutatót alakítottunk ki a változókból, majd
kartogramon ábrázoltuk a végeredményt (2. ábra). Azokat a változókat, melyek növekvő érték mellett kedvezőtlen jelenségeket testesítettek meg, a nevezőben tüntettük fel (mint pl. a helyben születettek aránya, pravoszlávok aránya, régi elit aránya a
kereskedőkhöz mérten), a többi a számlálóban kapott helyet. Az így kapott kép igen
jellegzetes mintázatot mutatott: Dél-Ukrajna és a Krím kedvező fejlettségi értékkel
bírt köszönhetően a jó minőségű gabonatermő földeknek, a kereskedelemnek és a
hadiipari fejlesztéseknek (mely máig kihat). Ettől északabbra kevésbé fejlett területek feküdtek. Itt kirajzolódik a mai Kelet- és Nyugat Ukrajnát elválasztó vonal is:
Kelet-Ukrajna fejletlenebb volt ekkor (melyet viszont a kommunista korszak iparfejlesztése igyekezett felülírni). Mindkét zóna kiterjedt északi irányba, Belarusz
és a Baltikum felé, tehát a mai ukrán államhatáron túl terjedt. Varsó környéke,
Litvánia és a Baltikum pedig a Krímhez hasonló magasabb fejlettséget mutatott.
A kapott eredmény több klaszterrel is egyezést mutatott. Különbség, hogy a lengyel és balti területek hasonló fejlettségűként jelennek meg (noha külön klaszterbe
kerültek), azaz fejlettségük fokát tekintve nem, csak a fejlettség jellegét illetően
volt jelentős differencia. Szintén különbség, hogy Dél-Ukrajna fejlett és egységes
terület, szemben a klaszteranalízis eredményével, mely kettévágta e térséget.
Éppen ezért kontrollvizsgálatként másként is megkíséreltük megállapítani a hasonlósági régiók közötti esetleges fejlettségi viszonyokat. Ennek során az azonos
klaszterekbe tartozó ujezdek mutatónkénti értékeit átlagoltuk (területi súlyozás
nélkül), majd klaszterenként kumuláltuk az egyes mutatók területtel nem súlyozott átlagértékét és az összpontszámot összevetve egy relatív fejlettségi sorrendet
1. ábra A terület kumulatív fejlettségi viszonyai az 1. táblázat változói alapján
1 – Történeti régiók (elnevezésüket lásd: 1. táblázat); 2 – Oroszország nem vizsgált területei; 3 –
Határok, a – korabeli országhatár, b – Magyarország korabeli határa, c – gubernium határ, d –
ujezd határ, e – Lengyelország határa 1772-ben. Adatforrás: Oroszországi népszámlálás, 1897.
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állapítottunk meg. Átlag (4,7) feletti fejlettség jellemezte Dél-Ukrajnát (5 átlag
feletti mutató, 7,6 pont), a litván-livón pufferzónát (8 átlag feletti mutató, 8 pont),
Lettországot és Észtországot (5 kedvező mutató, csak az urbanizáltság foka alacsony, illetve relatíve elöregedő társadalom: 6,5 pont) és Litvániát (2 kedvező indikátor, 5,8 pont). Kevésbé volt fejlett, de még átlag feletti összpontszámmal bírt
a Kongresszusi Lengyelország területe (a kedvező és kedvezőtlen értéket mutató
indikátorok száma is alacsony, 5,2 pont) és a tőle keletre fekvő átmeneti zóna. A
térségi átlag értékét mutatta a nyugat-ukrajnai körzet fejlettsége. A többi klaszteranalízissel behatárolt területre az átlagnál gyengébb értékek voltak jellemzők
(Kelet-Belarusz és Kelet-Ukrajna: 3,9 pont; keleti peremvidék). A nyugat-ukrán
és kelet-ukrán régió elég stabilnak tekinthető, mert az indikátorok szórásértéke
(a beköltözők arányát kivéve) mindkét területen alacsony volt. Hasonlóan érvényes ez a kongresszusi Lengyelország területére (ellenben a puffer területén már
magas volt az indikátoronkénti szórás értéke). A 15 klaszternél kiváló egykori
tatár kánság területe (valamint a keleti és nyugati ukrán és belarusz területek
között húzódó átmeneti sáv) átlagoshoz közeli fejlettségi értéket mutatott, míg a
hasonlóképpen önálló régióvá váló kereskedelmi centrum, Odessza kiemelkedő, a
balti városokéhoz és Pétervárhoz hasonló értékekkel (7-8) rendelkezett. A lengyel
városi régiók fejlettsége ettől elmaradt (Lódz: 6,6).
2.1.5. A törésvonalak futása az első világháborút követően
Eddig a mai posztszovjet térség egykori Orosz Birodalmon belüli strukturális
differenciáit elemeztük, a következőkben pedig azt vizsgáljuk, hogy nyugat felé
éles határral különült-e el a köztes-európai régiótól ekkor, vagy annak folytatásában elhelyezkedve a törésvonalak helyett a fokozatos átmenetiség jellemezte-e? Ehhez azt vizsgáltuk meg, hogy az 1918 utáni átrendeződés új határai
mennyire estek egybe a korábbi törésvonalakkal, illetve mennyire voltak képesek felülírni a régi szerkezeti különbségeket, eltüntetni a Köztes-Európán belüli
regionális differenciákat.
Mivel a 15 mutató (1. táblázat) az újraskálázás után egymással alacsony korrelációs értékeket mutatott, ezért független változóknak tekinthetők: ez lehetővé tette
szuperponálásukat. Csupán az analfabetizmus és a halálozás, az analfabetizmus
és agrársűrűség, valamint – némi meglepetésre – az analfabetizmus és ipari lakosság aránya mutatott 0,5 feletti korrelációt – ez utóbbi arra utal, hogy a szakképzett
munkaerő szerepe jóval kisebb volt a térség iparosításában. Szintén viszonylag
2. ábra A klaszteranalízis alapján képződött hasonlósági (formális) régiók
1 – Fejlettségi szint; 2 – Oroszország nem vizsgált területei; 3 – Határok, a – korabeli országhatár,
b – Magyarország korabeli határa, c – gubernium határ, d – ujezd határ, e – jelenlegi országhatár.
Adatforrás: Oroszországi népszámlálás, 1897.
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erős volt a halálozás és agrárlakosság aránya közötti kapcsolat (preindusztriális
térségek), s az ipari és agrárlakosság aránya közötti kapcsolat is 0,5 felett volt,
ami arra utal, hogy az iparosodás nem feltétlenül járt együtt az agrárszféra szerepének csökkenésével, és magyarázza az analfabetizmus és ipari lakosság aránya
közötti kapcsolatot is.
A fenti mutatókat előbb csoportosítottuk, azért, hogy a (feltételezésünk szerint)
perzisztensebb demográfiai és a gyorsabb változást mutató gazdasági jellegű indikátorokat elkülönítsük, majd kartogramjaikból fedvényeket (metszeteket) készítettünk, aggregálva a korábban újraskálázott értékeket. A gazdasági viszonyokkal
ellentétben a társadalmi-demográfiai viszonyokban a határváltozás óta eltelt 10
év alatt nem lehet markáns változást elérni, tehát ha a fejlettséget elemeire bontva
vizsgáljuk, akkor a társadalmi viszonyok nagyobb perzisztenciájuk okán még a
régi állapotot tükrözik. Így az itteni törésvonalak nem lehetnek frissek. Így például a demográfiai helyzetet a születések, halálozások, a csecsemőhalandóság
és a népsűrűség és népességnövekedés kombinált mutatójából képzett aggregált
index reprezentálta. Köztes-Európában a lengyel térség mutatta a legkedvezőbb
képet (alacsony halálozási, közepes születési arány). A Balkánon a hasonlóan pozitív értékek viszont rosszabb egyéb mutatókkal párosultak. Markáns differencia
(mélypont) volt mérhető a régi galíciai határon és az új lengyel–román, illetve
lengyel–szovjet határon is Köztes-Európához képest.
A változócsoportonkénti vizsgálat után pedig az összes változó felhasználásával
állítottunk elő egy értékek szerint kumulált összefoglaló térképet (3. ábra). Itt az
értékek +11 és -11 között szóródtak (az elvi lehetőség +15 és -15 volt). A tágabb intervallum ellenére a törésvonalak nem lettek sem markánsabbak, s nem is voltak
azonosak a (terjedelmi okok miatt nem közölt) résztérképeken szereplőkkel, ami
arra utal, hogy létezett regionális specifikáció: a térségek a gazdasági és társadalmi viszonyok eltérő aspektusaiból mutattak előrehaladást, s ez részben kioltotta
a különbségeket. Egyértelmű regionális határként funkcionált a Kárpátok (de a
keleti új magyar határ is), valamint a római katolikus – görög katolikus/orthodox
(lengyel–ukrán) vallás elterjedésével illetve a Curzon-vonal futásával hasonlóságot mutató lengyelországi belső törésvonal is. Az 1921-es lengyel–szovjet
határon túl pedig még fejletlenebb területek húzódtak. Besszarábia 1930-ban
már elkülönül mind az ukrán, mind a román régióktól, Galíciát pedig Lemberg
kisugárzása tartotta fenn (erre vonatkozóan érdemes megjegyezni, hogy hasonló funkciót sem Bukarest, sem Kijev, sem pedig Belgrád nem tudott betölteni a
térkép tanúsága szerint). A legfejletlenebb, periferikus területek legalább olyan
gyakorisággal fordulnak elő az új határokon (Besszarábia, Bukovina, Érmellék),
mint a régieken (Kárpátok, Galícia). Ez utóbbiak tehát perzisztensnek tekinthető
törésvonalak, az új határok pedig vagy periferizálták az új peremvidékeket, vagy
a határokat eleve ilyen régiókon át húzták meg (ez ennek alapján nem dönthető el).
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A posztszovjet térség nyugati irányú regionális kötődéseit illetően elmondható,
hogy a Besszarábia és Galícia mentén 1930-ban található markáns törésvonal miatt a déli területek markánsan elváltak a kelet-közép-európai (visegrádi) térségtől.
Ezzel szemben az új lengyel állam területein nem ilyen egyértelmű a helyzet: kelet felé széles zónában az átmenetiség volt a jellemző, míg markáns fejlettségbeli
különbség az új lengyel államon belül inkább a mai belarusz és lengyel határ vidékén volt megfigyelhető (megfelelve az 1897-es állapotnak). Az új lengyel állam
belső törésvonalát az 1945-ös határváltozások számolják majd fel. Összességében
a posztszovjet térség belső fejlettségi viszonyai nem változtak jelentősen 1897 óta
(bár a nyugat-ukrán területek kétségtelenül jobb mutatókkal rendelkeztek, mint a
belarusz régió), és Szűcs (1983) koncepciója Európa három történeti régiójáról
is igazolást nyert térképeinken: a visegrádi országok fejlettségi szintjük alapján
átmenetiséget képviseltek Nyugat- és Kelet-Európa között. A fentiekből szintén
következik, hogy a Pándi (1997) által újra köztudatba hozott Köztes-Európa régió
nemcsak kulturálisan, de fejlettsége alapján sem volt egységes.
A 15 mutató relatív függetlensége lehetővé tette klaszteranalízis során történő felhasználásukat. A cél most is (miként az 1897-es vizsgálatban) a hasonló jellegzetességeket mutató területek behatárolása volt. 7 klaszter esetében a következő kép
rajzolódott ki: az egykor Orosz Birodalomhoz tartozó Kongresszusi Lengyelország
területe élesen elkülönült Galíciától és a posztszovjet térségtől, míg ez utóbbiak
egy csoportba kerültek, de Románia és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság területe
is e klaszterbe tartozott, ami arra utal, hogy a posztszovjet térség 1930-as jellemzői Európa más (fejletlen) területeivel is rokoníthatók. A kontrollként alkalmazott
diszkriminancia-analízis alapján a 7. klaszter (posztszovjet-Galícia-Balkán), jól
elkülönült a többitől. A 4. klaszter (lengyel régiók) más klaszterekkel átfedést mutatva arra utal, hogy nem olyan markáns sajátosságokkal bíró a régiócsoport, és
közelebb áll a köztes-európai jelleghez, mint a volt orosz birodalmi területekéhez.
Ha 15-re növeltük a predikatív csoportok számát, akkor az eddig homogén Galícia
és a Kárpátok jóval mozaikosabbá vált, de Dél-Lengyelország (Osztrák-Galícia
északi része) is elkülönül az egykor orosz uralom alatt álló lengyel területektől
(4. ábra). A fragmentálódás eredményeként Besszarábia is elkülönült és inkább
hasonlított az ukrán körzetekre, míg Transznyisztria a Regátra. Lemberg/Lvov
térsége is elkülönül a környezetétől. Belorussziát és Ukrajna nagy részét viszont
továbbra is azonos klaszterbe sorolta a szoftver (13), és a lengyel klaszterrel alkotott határai is stabilak maradtak. A klaszterszám növelésével a posztszovjet térségben a legstabilabb határ a lengyel és a belarusz–ukrán-zóna között húzódott. A
diszkriminancia-analízis eredménye szerint a lengyel területek visszaosztályzása
a legbizonytalanabb, a legkevésbé homogén területi entitásnak tekinthetők.
Ezt követően tipizáltuk a hasonlósági régiókat. Megvizsgáltuk, hogy milyen sajátosságokat mutatnak a többi csoporthoz képest az indikátorok átlagértékei és
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szórása alapján (melyek az egyes régióképző mutatók), majd pedig az átlagértékek aggregálásával megkíséreltük a hasonlósági régiók fejlettségi szintjének
megadását, a posztszovjet térség 1930-as fejlettségi állapotának összevetését
Európa más történeti régióival.
A 15 klaszteres vizsgálat esetében a térségben 5 régió mutatott jobb értéket az
átlagtól (a német területek, az Alföld, Graz és Dél-Dunántúl, valamint Lemberg,
Felvidék, Észak-Bulgária), s a lengyel területek mutattak még átlaghoz közeli értéket. A szovjet területek 7 átlag alatti mutatóval rendelkeztek, egyedül a születési arányszám mutatott kedvező értéket. Ezzel szemben a lengyel területek 5
jó mutatóval (csecsemőhalandóság, elérhetőség, hústöbblet, halálozás és születési
arányszám) is rendelkeztek a 4 átlag alatti mellett. Mint látható, a kedvező mutatók zömmel demográfiaiak, s nem gazdasági jellegűek. Dél-Lengyelország az
elérhetőség és a kedvező halálozási mutató mellett 6 negatív mutatóval bírt.

3. ábra Közép-Európa regionális fejlettségi különbségei 1930-ban és kapcsolatuk az 1920-as határokkal az összes mutató alapján
1 – A fejlettségi szint (a-tól h-ig csökken); 2 – főbb törésvonalak; 3 – Vonalas elemek, a – korabeli
országhatár, b – folyók. Forrás: Rónai A. 1945
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Mivel az 1897-ben meglévő, évszázados múltra visszatekintő törésvonalak 1930ra sem halványultak el, nem meglepő, hogy a szovjet birodalmi homogenizációcentralizáció az 1945 utáni újjáépítést követően (pedig a világháború sok helyütt
gazdasági és demográfiai ’tabula rasa’-t teremtett) sem tudta eltüntetni ennek nyomait. Különösen, hogy bizonyos térségekben (Nyugat-Ukrajnában például) maga
is hozzájárult ennek fenntartásához. (Ezzel szemben a Baltikumban az oroszajkú
lakosság dinamikus megtelepedése, Belaruszban pedig az állami kultúrpolitika a
korábbi regionális differenciák nivellálásának irányába hatott).

4. ábra Formális (hasonlósági) régiók Köztes-Európában 15 indikátor alapján (12 klaszter)
1 – Történeti régiók, a – német, b – Felvidék, Bulgária, c – Dél-Dunántúl, d – Lengyelország, Közép-Szerbia, e – Galícia, lengyel határvidék, f – Dél-Erdély és hegységkerete, g – Szlovénia, h –
Alföld, Vajdaság, i – Románia, Dél-Bulgária, Ruténföld, j – Partium, Galícia keleti határa, k –
Nyugat-Balkán, Szovjetunió, l – Erdélyi-medence, Balkán-hegység, m – Osztrák-Szilézia; 2 – főbb
törésvonalak; 3 – Vonalas elemek, a – korabeli országhatár, b – folyók. Forrás: Rónai A. 1945
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2.2. „SZOVJET” ÉS „POSZTSZOVJET”. RENDSZERSZINTŰ TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI KERETEK A SZOVJET SZOCIALISTA
RENDSZERBEN ÉS UTÁNA
Az egykori Szovjetunió utódállamaira összefoglalóan mindmáig gyakran hivatkoznak „posztszovjet térségként”. Az 1991-ben összeomlott államalakulat legnagyobb
és legbefolyásosabb tagja, Oroszország mellett három kaukázusi (Azerbajdzsán,
Grúzia, Örményország), öt közép-ázsiai (Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán,
Türkmenisztán, Üzbegisztán), három nem-EU tag kelet-európai ország (Belarusz,
Moldova és Ukrajna), valamint az Európai Unióhoz tartozó balti államok (Észtország,
Lettország, Litvánia) tartoznak ebbe a körbe. Az említett tizenöt országban valójában a szovjet éra idején sem voltak egészen azonosak a körülmények. Mindegyik
ország más örökséggel került a hivatalosan 1922-ben megalakuló Szovjetunióba, ráadásul nem is azonos időpontban váltak önálló tagköztársasággá: míg Oroszország,
Ukrajna és Belarusz, valamint a három kaukázusi tagállam kezdetektől fogva különálló tagköztársasága volt a kommunista nagyhatalomnak, Türkmenisztán és
Üzbegisztán 1924-ben, Tádzsikisztán 1929-ben, Kazahsztán és Kirgizisztán pedig
csak 1936-ban került megszervezésre különálló entitásként. A három balti állam
és Moldova ráadásul csak 1940-ben, a náci Németország és a sztálini Szovjetunió
között köttetett Molotov–Ribbentrop-paktum következtében vált a szovjet birodalom részévé. Mindezen túlmenően a hatalmas kiterjedésű (több mint 22 millió km2)
és igazgatási tekintetben erősen központosított Szovjetunióban a politikai, gazdasági stb. döntések nem egyformán érintették az államalakulat minden részét, hanem
egyeseknek több, másoknak kevesebb hasznot hajtottak – vagy éppen kárt okoztak.
Fontos kiemelnünk azt is, hogy a szovjet rendszer jellege az 1922-es létrejöttét
követő több mint hat évtizedben – a Szovjetunió 1991-es megszűntéig – nem elhanyagolható változásokon ment keresztül, és a különböző időszakokban sok tekintetben eltérő vonásokat mutatott. A kezdetben a lenini koncepció mentén formálódó államalakulat 1928 után Sztálin által irányított totális egyszemélyi diktatúrává
változott, ugyanakkor 1945 után – a második világháború egyik győzteseként –
katonai világhatalommá lépett elő. Az 1950-es évek közepétől, Nyikita Hruscsov
vezetése alatt már komoly gazdasági és politikai reformokra került sor, mígnem
az 1964-ben hatalomra kerülő Leonyid Brezsnyev vezetése alatt a Szovjetunió
gazdasága fokozatosan stagnálásba fordult, amelyből 1982 és 1985 között, az
idős Jurij Andropov és Konsztantyin Csernyenko főtitkársága alatt sem lábalt ki.
Végül 1985 után az új, relatíve fiatal főtitkár, Mihail Gorbacsov próbálta mélyreható reformokkal megmenteni a Szovjetuniót – sikertelenül, ugyanis a rendszer
akkor már menthetetlennek bizonyult, és 1991-ben összeomlott.
A szovjet rendszer gyakorlati, lokális leképeződésének időbeli és helyi különbségeihez adódik továbbá, hogy a különböző tagköztársaságok függetlenségük 1991-es
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elnyerése után sem azonos irányba tartottak. A megfigyelő szemei előtt így egy
igen sokszínű, erősen tagolt posztszovjet térség képe rajzolódik ki. Egyformán részét képezi ennek a szovjet éra politikai és gazdasági jegyeit mindmáig erősen magán viselő Belarusz (Karácsonyi D. 2017); a szénhidrogén-bevételek révén komoly
gazdasági fellendülést produkáló diktatúrák (például Kazahsztán, Türkmenisztán);
a súlyos gazdasági és társadalmi feszültségektől terhes, nemzetközi katonai konfliktusok által érintett Ukrajna; vagy az Európai Unió tagjává előlépett, sőt a közösség keleti felén egyfajta „bezzegországnak” számító Észtország is.
A sok helyi és korszakonkénti sajátosság mellett ugyanakkor a szovjet rendszernek számos olyan karakteres vonása azonosítható, amely az 1920-as évektől 1991-ig az államalakulat egész területén markánsan érvényesült, és amelyek
nélkül a posztszovjet térség folyamatai sem érthetők meg kielégítően. Ezeknek a
jellemzőknek a nagy száma és a kérdéskör nagyfokú komplexitása miatt ebben
a fejezetben a társadalomföldrajzi szempontból legfontosabbnak vélt tényezőket
fogom bemutatni, annak tudatában, hogy egy ilyen áttekintés mindig elkerülhetetlenül szubjektív, és semmiképpen sem az „egyetlen helyes” értelmezést, hanem
a sokféle lehetséges értelmezés egyikét tükrözi.
2.2.1. A szovjet rendszer általános társadalmi és gazdasági jellemzői
2.2.1.1. Előzmények
A társadalmi, gazdasági, politikai rendszerek változására sohasem légüres térben
kerül sor. Adott térség történelmi öröksége, valamint a nemzetközi közeg nyújtotta
lehetőségek, illetve az általa szabott korlátok erőteljes befolyást gyakorolnak azokra a rendszerekre is, amelyek radikális átalakulás keretében, az elődökkel való
mélyreható szakítás jegyében jönnek létre és erősödnek meg. Nem jelentett ez alól
kivételt a szovjet rendszer sem. A térségben korábban fennálló, a nyugat-európai
példákhoz képest erőteljes despotikus vonásokat mutató, konzervatív orosz feudális rend rendkívül nagy társadalmi különbségeket hozott létre és tartott fenn, egyben akadályozta azoknak a termelési formáknak a kialakulását, amelyek hosszabb
távon a mezőgazdaság termelékenységének növeléséhez, az iparfejlesztés feltételét
képező tőkefelhalmozáshoz vezethettek volna. Megkésett fejlődéséből fakadóan a
szovjet éra előtti Oroszország az Európán kívüli világrészek gyarmatosításából, az
ehhez kapcsolódó „eredeti tőkefelhalmozásból” is alapvetően kimaradt; erőteljes
területi terjeszkedésre ugyan sor került Szibéria és a Tengermellék bekebelezése
révén, a hatalmas távolságok és a zord éghajlati adottságok azonban e térség erőforrásainak kiaknázását akkoriban jórészt ellehetetlenítették.
Az orosz ipar egyébként is lassú kibontakozását ráadásul az első világháború, a gazdasági összeomlás, illetve a társadalmi feszültségek nyomán
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kibontakozó polgárháború megtörte. Az ország ipari kibocsátása 1920-ra az 1913as szint hetedére zuhant, a textil- és acélipar visszaesése pedig a 95%-ot is elérte
(Krajkó Gy. 1987). A tetemes háborús veszteségek, a súlyos gazdasági problémák, valamint a korábbi időszakból örökölt, megoldatlan társadalmi konfliktusok sokasága társadalmi robbanáshoz vezetett. 1917-ben nemcsak a cári rendszer,
hanem pár hónappal később a helyébe lépő, Alekszandr Kerenszkij vezette polgári orosz kormányzat is megbukott. Megnyílt az út a szocialista forradalom (a
hivatalos szovjet terminológia szerint „Nagy Októberi Szocialista Forradalom”),
majd egy véres polgárháborús időszakot követően a kommunista rendszer megszilárdulása, a Szovjetunió létrejötte előtt. Az új rendszer gyökeres társadalmi,
gazdasági, politikai változásokat hirdetett, amelyek közül mindenképpen kiemelhetők az alább bemutatott célok, törekvések.
Központosított, diktatórikus politikai rendszer a modernizáció szolgálatában –
A szovjet rendszer megértése szempontjából megkerülhetetlen tényezőt jelent a
rendszer alapját képező marxista-leninista ideológia. Ez alapjaiban arra a marxi
gondolatra épült, amely szerint az emberiség addigi történelme a kizsákmányolásra épülő, osztályalapú rendszerek, termelési módok egymást követő láncolata. Az
emberek közötti egyenlőséget érvényesítő korai társadalmak, ún. őskommunista
rendszerek után a rabszolgatartó, majd a feudális, ezt követően pedig a kapitalista társadalmak alakultak ki ebben az értelmezésben, amelyek egyre magasabb
technológiai fejlettségi szinten (egyre fejlettebb termelőeszközökkel), de mégis
kizsákmányoló osztályviszonyokra épülnek. A koncepció szerint azonban a kapitalista termelési mód után szocialista alakul ki, amelyben a korábban a tőkések
által elnyomott munkásosztály jut hatalomra, és megtörténik az elnyomást, kizsákmányolást szavatoló mechanizmusok leépítése, egy osztályok nélküli, egyenlőtlenségektől mentes, kommunista társadalom kialakítása.
A lenini értelmezésben a szocialista termelési mód szükségszerűen a korábban elnyomott proletariátus diktatúráját érvényre juttató erős állam irányításával bontja le
a megelőző termelési módok kizsákmányoló struktúráit, hogy aztán a távlati célként
létrehozandó osztálymentes társadalomban – funkcióját elveszítve – maga az állam
is megszűnjön. A szovjet vezetők szemében ez azt jelentette, hogy a társadalom átalakítását egy öntudatos, a korábbi termelési módok kizsákmányoló jellegére ráébredő, azt tudatosan felszámolni akaró „élgárda” vezetésével lehet és kell végrehajtani, különös tekintettel arra, hogy a kizsákmányoltak jelentős része – éppen a korábbi
tudatos elnyomás eredményeként – nincsen tisztában elnyomottságával, valamint
azzal, hogy ez az alávetett helyzet nem „sorsszerű”, hanem megváltoztatható.
A fenti gondolat a 20. század első évtizedének modernista korszellemével is ös�szekapcsolódott, amely a társadalmi problémák jelentős részét annak tudta be,
hogy ha bizonyos „haladó” szereplőknek köszönhetően születnek is előremutató tervek, megoldási javaslatok, azok a kivitelezés során elvesznek a különféle
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egyéni érdekek útvesztőjében, és képtelennek bizonyulnak az igazán mélyreható
változások elindítására. A szovjet államfelfogás így nem egyszerűen a kommunista párt mint „élgárda” totális uralmának gondolatára épült, hanem egyúttal
arra a koncepcióra, hogy a felülről jövő „helyes” elképzelések torzulásmentes
gyakorlati megvalósulását minden alacsonyabb szinten biztosítani kell, vagyis
utóbbiakon fegyelmezetten és hiánytalanul végre kell hajtani a fentről jövő utasításokat. Ez egy alapjaiban diktatórikus, egyetlen párt, valamint a pártvezetés
túláradó hatalmára épülő rendszer kialakulását eredményezte, azzal együtt, hogy
az autoriter jelleg erőssége és leképeződésének módja az egyes időszakokban eltérő volt (például az 1930-as évek sztálini terrorgépezete markánsan különbözött
a kései, gorbacsovi Szovjetuniótól az elnyomás keménységében).
Abból a marxi felfogásból kiindulva, amely szerint a gazdasági viszonyok (a „gazdasági alépítmény”) határozzák meg a társadalmi viszonyokat (azaz a társadalmi
„felépítményt”), a szovjet rendszer kezdettől fogva a gazdasági termelés növelését
tekintette mindennemű társadalmi fejlődés alapjának. A gyakorlatban ez az anyagi
termelés elsődlegességét eredményezte, többek között azokat a gazdasági tevékenységeket is alacsonyabb rendűnek tekintve, amelyek közvetlenül nem állítanak elő
anyagi javakat, így például a szolgáltató tevékenységek döntő részét. Társadalmi
értelemben pedig az anyagi termelésben kulcsszerepet játszó ipari munkásság dominanciája irányába hatott, akár a mezőgazdaságban, akár a szolgáltatásban dolgozókkal szemben – utóbbiakba beleértve az értelmiséget is, amelyet anyagi hasznot
nem hajtó, vagyis a „dolgozók” által eltartott rétegnek tekintettek.
Központi gazdasági tervezés – A Szovjetunió technikai, technológiai szempontból olyan nagyszabású modernizációs vállalkozásként is értelmezhető, amely – a
jelszavak szintjén mindenképpen – a fejlett technika széleskörű használatát propagálta, önmagát pedig a műszaki és tudományos fejlődés fáklyavivőjeként igyekezett beállítani. A propagandisztikus túlzások mellett, az Internacionálé soraival
összhangban („a múltat végképp eltörölni”) a szovjet vezetőknek kétségkívül komoly szándékában állt a történelmileg örökölt társadalmi, gazdasági struktúrák
felszámolása, és egy alapjaiban újszerű világ felépítése. Ennek keretében számos
kezdeményezés történt a forradalmian új társadalom- és gazdaságszervezési eljárások bevezetésére, valamint a korszerű technika széles körű elterjesztésére, már
a szocialista forradalmat követő első esztendőkben is.
Lenin alapvető fontosságúnak tartotta a központi gazdasági tervezés bevezetését,
amelynek feladata az erőforrások átgondolt, összehangolt, hatékony felhasználásának biztosítása volt. A kommunista vezető ezen a téren elsősorban az első
világháborús német hadigazdaság működését tekintette példának (Heller, M. –
Nyekrics, A. 2003). Ez vezetett 1920-ban a Goelro (Goszudarsztvennaja komisszija
po elektrifikacii Rosszii, Oroszország Villamosításának Állami Bizottsága) létrehozásához, amely nemcsak az elektromosenergia-termelés és ellátás, hanem a
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bányászat és a nehézipar lendületes fejlesztését is előirányozta, és egyfajta általános
országos iparosítási tervként funkcionált (Horváth Gy. 2008). A Goelro rövid idő
alatt igen komoly jelentőségre tett szert, 1922-ben pedig egy még tágabb hatókörrel
rendelkező intézménnyé, a Goszplanná alakították át (Goszudarsztvennij planovij
komitet Szovjeta Minisztrov SZSZSZR – A Szovjetunió Minisztertanácsának
Állami Tervbizottsága, röviden Állami Tervbizottság). A Goelro, valamint a
Goszplan a kezdeti időszakban elsősorban általános érvényű iránymutatásokat fogalmazott meg, majd 1926-ban elindultak egy hosszú távú és részletekbe menő
általános népgazdasági terv kidolgozásának munkálatai (Moravcik, I. 1961),
amely végül az első ötéves tervként (1928–32) vált ismertté (Heller, M. –
Nyekrics, A. 2003). A későbbiekben – egészen a Szovjetunió 1991-es összeomlásáig – a Goszplan volt a felelős az általános, minden ágazatra kiterjedő gazdasági
tervezésért, amelynek keretében ötéves tervekkel irányították a szovjet gazdaságot. (1959-ben egy hétéves tervet is elindítottak, amelynek kezdeményezőjét, az
akkori főtitkárt, Nyikita Hruscsovot viszont még 1965 előtt megbuktatták, a tervidőszakot pedig végül a szokásos öt évre rövidítették.)
Ez az átfogó tervgazdasági modell a kialakulásakor a nemzetközi színtéren is újdonságnak számított, az 1929–33-as nagy gazdasági világválság után pedig a kapitalista országokban is sokan tekintettek rá a krízisek elkerülését lehetővé tevő,
a hosszú távú gazdasági növekedést érdemben előmozdítani képes irányítási eszközként. A második világháború után, a Szovjetunió globális katonai hatalommá
válását követően pedig a kelet- és kelet-közép-európai, valamint ázsiai csatlós
országokban is szovjet típusú tervgazdasági eljárások bevezetésére került sor.
A kollektív tulajdon dominanciája – A szovjet rendszer létrehozásának egyik sarokkövét a tulajdonviszonyok radikális átalakítása, a széleskörű kollektivizálás képezte. Ez először az iparban vette kezdetét, mivel a kommunista vezetés ezt a szektort tekintette a gazdasági növekedés kulcsának. Mindössze hat évvel a Szovjetunió
kikiáltását követően, 1928-ban az ipari termelés 82%-át már állami és szövetkezeti
vállalatok adták. A magánszektor súlya eközben 18%-ra zsugorodott, a második
ötéves terv végére, 1937-re pedig 0%-ra. Minimális változást a következő évtizedekben is csak a szövetkezetek részarányának szerény csökkenése (1950 és 1960
között 8%-ról 3%-ra) jelentett az állami vállalatok javára (Sherman, H. J. 1969).
Mivel a kommunista vezetés az agrárium összgazdasági jelentőségét jóval szerényebbnek tartotta, a kollektivizálás itt lassabban haladt. Miközben a korábbi
földbirtokosokat gyorsan megfosztották földjeiktől, és 1926–27-re a szovjet politikai frazeológiában kuláknak nevezett módos parasztok részesedése is 13%-ra
csökkent az összes földterületből az első világháború előtti 38%-ról, ugyanebben
az időszakban a gabonatermelés 98%-át még mindig magángazdaságok adták.
A Szovjetunió kezdeti évei így alapvetően nem a mezőgazdaság radikális kollektivizálását hozták, hanem a korábbi kis- és középparasztság részarányának
35

Etnikai földrajzi kutatások a posztszovjet térségben
növekedését (Kenéz P. 2008). A mezőgazdasági magántulajdon fokozatos visszaszorítása abban volt tetten érhető, hogy a magángazdaságok teljes agrártermeléshez való hozzájárulása 1940-re 27%-ra, az 1960-as években pedig 15% alá csökkent (Pockney, B. 1991).
Felülről vezérelt technológiai fejlesztés és technológiatranszfer – A technológiai
korszerűsítés érdekében a szovjet vezetés a kezdetektől fogva szorosan együttműködött a kapitalista országok számos vezető vállalatával, függetlenül attól, hogy a hivatalos propaganda erről igyekezett elterelni a figyelmet. A Szovjetunió létrejöttét követően különösen Németországgal erősödtek meg a kapcsolatok. Ekkoriban számos
német mérnök és műszaki szakember töltött el hosszabb időt a kibontakozó félben
lévő szovjet vállalatoknál, egyes német gazdasági szereplők pedig szovjet nehézipari üzemek felszerelésében is részt vettek. Az együttműködés mindkét fél számára
kölcsönösen kedvezőnek bizonyult, mivel a versailles-i béke után nemzetközi politikai elszigeteltségbe sodródó Németország olyan stratégiailag fontos (pl. hadiipari) fejlesztéseket hajthatott végre a szovjetunióbeli projektek részeként, amelyekre
otthon a békediktátum értelmében nem lett volna lehetősége. A Szovjetunió pedig
magas színvonalú német mérnöki tudáshoz férhetett hozzá, amelyet aztán a gazdaság számos ágazatában igyekeztek hasznosítani (Heller, M. –Nyekrics, A. 2003).
Természetesen más kapitalista országokkal is léteztek hasonló kapcsolatok, amelyek révén a szovjet ipar szinte minden ágazata jelentős nyugati technológiai támogatásban részesült (Sutton, A. C. 1968). A szovjet vezetés a gyártási technológiák, a termelő létesítmények kialakítása, továbbá a termelésszervezés terén is
határozott lépéseket tett élenjáró nyugati eljárások átvételére.
A hidegháború első, a nemzetközi kapcsolatok erőteljes „lefagyását” eredményező,
az 1940-es évek végétől az 1950-es évek közepéig tartó periódusa után is folyamatosan napirenden voltak a korszerű nyugati technológia átvételét célzó együttműködések. Ez egyaránt érvényes volt a Hruscsov-, valamint a Brezsnyev-érára,
mely utóbbinak központi propagandisztikus célja volt a „tudományos-technológiai
forradalom”, ennek megvalósításához pedig alapvetően szükségesnek látták a vezető nyugati technológia és termelési eljárások átvételét (Hoffmann, E. P. 1978).
A fenti kezdeményezések – a stratégiai jelentőségű hadiágazatok kivételével, ahol
nem volt lehetőség együttműködésre – a gazdaság legkülönbözőbb szektorait átfogták, beleértve a fogyasztási cikkek gyártását (például a Pepsi első szovjet gyárának
megnyitását 1974-ben). Fő súlypontjuk azonban mindvégig a nehézipar maradt,
különös tekintettel a gép- és vegyiparra. Tipikus példája ennek a Volgai Autógyár
(VAZ) 1966-os megalapítása Togliattiban, olasz együttműködéssel, a Fiattól vásárolt licence-re épülő Zsigulik sorozatgyártásával, továbbá az 1969-ben a tatárföldi
Naberezsnije Cselniben alapított, teherjárműveivel később a teljes szocialista blokkban széleskörű ismertséget szerzett Kámai Autógyár (KamAZ), amelynek létrehozása amerikai, nyugat-európai és japán kooperációra egyaránt támaszkodott. (Az
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1960-as, 1970-es évek hasonló szovjet ipari együttműködéseiről részletes leírást ad
Fitzpatrick, P. B. 1974, valamint Sobeslavsky, V. –Beazley, P. 1980.)
Új munkaszervezési és oktatási elvek: a „szocialista embertípus” létrehozásának igénye – A szovjet rendszerben a gazdasági növekedés fokozása érdekében kiemelten
fontos feladatnak minősült az elsősorban munkaerőként, „a legfontosabb termelési
tényezőként” (Abella M. 1961: 123) számításba vett lakosság kommunista elvek szerinti kiképzése és megszervezése. Amint Sáska G. (2005) kiemeli, az új szovjet vezetés késlekedés nélkül betiltotta a „burzsoának” és „reakciósnak” minősített oktatási
elveket és módszereket. Az új feladat az „új szocialista embertípus” megteremtése
lett, amely képes az „egyenlők társadalmának” felépítésére. A cél elérése érdekében ugyanakkor a szovjet éra különböző fázisaiban különböző lépések történtek. Az
1920-es években – Lenin és Trockij határozott támogatásával – a progresszív pedagógia, a reformpedagógia került előtérbe, amely azzal számolt, hogy a diákoknak elsősorban tapasztalás útján, gyakorlati problémák közös megoldása révén kell tanulniuk.
A tanár feladata ebben az értelmezésben kiegészítő, segítő jellegű volt, míg szervezeti
értelemben a hagyományos, régi típusú iskola megszűntével számoltak.
Sztálin viszont hatalmának megszilárdítását követően gyökeresen más irányt szabott a szovjet pedagógiának. Az így kibontakozó oktatás erősen hierarchikus, tekintélyelvű, katonai fegyelemre épülő rendszer volt, amelynek középpontjában a
„szocialista” tudás szigorú közvetítése és a „burzsoá” tudás minden formájának teljes megtagadása állt (Sáska G. 2005). Az alapvető politikai cél azonban nem változott: az oktatásnak olyan embereket kellett kinevelnie, akik képesek ellátni feladatukat a munkások társadalmában. Lenin és Sztálin elképzelései tehát, bár számos
elemükben különbözőek voltak, megegyeztek az oktatás radikális, kommunista
eszmeiségű átalakításának szükségességében, a korábbinál hatékonyabb és „tudatosabb”, nagyobb gazdasági növekedést elérni képes munkaerő létrehozásában.
A társadalom átformálása, a szocialista és modernista ideológia kevercsének széleskörű elterjesztése a kulturális élet átalakításával, a „kultúra bolsevizációjával”
és a „proletár művészet” propagálásával is együtt járt (Clark, K. et al. 2007).
Különösen fontos szerepet töltött be ebben a folyamatban az építészet, amely
egyszerre volt hivatott a szocialista felsőbbrendűség ideájának kifejezésére, valamint a termelés növelésére optimalizált új városi terek kialakítására. Ennek a
szándéknak markáns leképeződését jelentette a nagyszámú új szocialista iparváros létrehozása, valamint sok város korábbi szerkezetének, épületállományának
szocialista elvek szerint történő újratervezése, átszabása (Budantseva, T. 2007).
A fenti folyamatok párhuzamosan haladtak a termelésszervezés hatékonyabbá
tételét célzó intézkedésekkel. Trockij és Buharin, a két bolsevik teoretikus már
a szovjet rendszer kialakulásakor a munka „militarizálását”, a munkafolyamat
katonai elvek szerinti megszervezését és ellenőrzését sürgette (Heller, M. –
Nyekrics, A. 2003). Bár ezek az elképzelések akkoriban a pártvezetésen belül sem
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élveztek határozott támogatást, ráadásul a sztálini időszakban mind Buharin, mind
Trockij (utóbbi akkor már mexikói száműzetésben) a tisztogatások áldozata lett, az
első ötéves terv (1928–32) mégis alapvetően a fenti koncepciókat valósította meg.
Az egyre jobban megszilárduló szovjet rendszerben nemcsak a sztrájkokat tiltották
be, hanem bárki, aki képtelennek bizonyult az elvárt – gyakran teljesen irreális –
normák teljesítésére, könnyen „szabotőrnek”, „a reakció ügynökének” és „osztályellenségnek” minősülhetett, ami súlyos börtönbüntetéshez, kényszermunkára ítéléshez, vagy akár halálbüntetéshez vezethetett (Heller, M. –Nyekrics, A. 2003).
Az anyagi termelés maximalizálása: a munkaköltségek lefaragása, a fogyasztás
visszafogása – A termelés lehető legmagasabb szintre tornázása érdekében a szovjet
rendszer vezetői határozott lépéseket tettek a termelési költségek, köztük a bérköltségek lefaragására, valamint a fogyasztás visszafogására, ezzel a megtakarítások
anyagi termelésbe való erőteljesebb visszaforgatására. A hivatalos propaganda igyekezett elhallgatni ezeket a tendenciákat, egy boldog, gyarapodó ország képét felvázolva. A külső elemzők ugyanakkor azt állapították meg, hogy a reálbérek értéke
az első és a második ötéves terv során (1928 és 1937 között) évente 6,2%-kal, majd
1937 és 1940 között további évi 2,1%-kal csökkent. Az 1940-es reálbérszínvonal így
az 1928-asnak már csak 54%-át érte el (Chapman, J. G. 1954, 1963). Mindez azt is jelenti, hogy miközben a Szovjetunió az 1929–33-as nagy gazdasági világválságot látszólag sértetlenül, és kétségtelenül a teljes foglalkoztatás fenntartása mellett vészelte
át, utóbbi egyik ára a bérszínvonal jelentős visszavágása volt. (Megjegyzendő, hogy
ez a megoldás a nyugati kapitalista országokban, valamint a náci Németországban is
a munkanélküliség leszorításának egyik markáns eszköze volt.)
A bérek visszafogásának egyik tipikus módszere a nem anyagi termelést végző, a
korabeli hivatalos szovjet nevezéktan szerint „nemtermelő”, „nemproduktív” munkát végzők fizetésének fokozatos visszavágása volt (reálértéken nézve). Ebbe a körbe tartozott a szolgáltatások döntő része, köztük az oktatás, az egészségügy, de a
mérnöki és műszaki tervezés is. Utóbbi munkakör fizetési szintje például 1932-ben
még 2,63-szorosát érte el az ipari munkások átlagbérének, 1950-ben azonban már
csak 1,75-szorosát. Ugyanekkor a „fehérgalléros irodai és könyvelő személyzet”
megfelelő mutatója 1,50-ról 0,93-ra csökkent (Yanowitch, M. 1963: 688). Amit tehát Sztálin a „szellemi és fizikai munka közötti antitézis eltörlésének” nevezett
(Sztálin, J. V. 1953: 24), a gyakorlatban a szellemi foglalkozásúak bérének jelentős
elinflálását jelentette. Kivételek természetesen voltak, különösen azokban a csúcspozíciókban, amelyeket kizárólag a párt iránt a legmesszebb menőkig lojális emberek tölthettek be. Egy acélmű vezérigazgatója még az 1950-es évek végén is majdnem tízszer akkora fizetést kapott, mint egy átlagos ipari dolgozó, a tudományos
életben pedig ugyanez az arány (egy tudományos kutatóintézet vezetője és irodai
titkárai között) átlagosan 14,6-szoros volt (Yanowitch, M. 1964). Mindehhez ráadásul számtalan informális bevétel és kedvezmény adódott hozzá, egyebek mellett
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külön személygépkocsi és sofőr ingyenes rendelkezésre állása, vagy a külön a hatalmi elit és holdudvara, a nomenklatúra számára fenntartott luxus üdülési lehetőségekhez, a tömegek számára elérhetetlen fogyasztási javakhoz való hozzáférés.
A bérek és fizetések az egyéni bevételeknek természetesen csak egy részét képezik, így önmagukban nem adnak pontos képet a lakosság anyagi életszínvonaláról.
Különösen érvényes ez a szocialista rendszerekre, köztük a volt Szovjetunióra,
ahol az egyéni bevételek jelentős részét tudatosan nem pénz formájában osztották ki. A Szovjetunióban 1929-ben jegyrendszert vezettek be a kenyérre, majd fokozatosan a legtöbb élelmiszerre és iparcikkre (Heller, M. –Nyekrics, A. 2003),
ami szintén hozzájárult a fogyasztás korlátozásához. Hasonló hatása volt annak,
hogy ugyanazért a bérért egyre nagyobb termelési normát kellett elérni, továbbá
a „munkaversenyeknek”, amelyek keretében a kiszabott feladatok túlteljesítésére
igyekeztek buzdítani a munkavállalókat, ingyen vagy érdemi anyagi ellentételezés nélkül. Ennek a stratégiának szélsőséges megnyilvánulási formáját jelentette
az 1935-ben induló sztahanovista mozgalom, amelynek keretében a propaganda a
normájukhoz képest jelentősen felülteljesítő „élmunkásokat” a „munka hőseiként”,
példaképként mutatta be a széles néptömegek számára (l. Siegelbaum, L. H. 1988;
Davies, R. W. –Khlevnyuk, O. 2002). (A mozgalom névadója egy Donyec-medencei
bányász, Alekszej Sztahanov volt, aki egy 1935-ös éjszakán kvótájának tizennégyszeresét, összesen 102 tonna kőszenet termelt ki [Siegelbaum, L. H. 1988]. A hősként ünnepelt sztahanovisták fantasztikus eredménye ugyanakkor gyakran csak
hamis propagandafogás volt: kiemelkedő mutatóikat jellemzően sok más, a kezük
alá dolgozó munkás közreműködésével érték el [Romsics I. 2010].)
A bérköltségek lefaragásának még radikálisabb formája volt a sztálini időszakban a kényszermunka széleskörű alkalmazása, amelyet döntően a Gulag
(Glavnoje upravlenyije iszpravityelno-trudovih lagerej, Javítómunka-táborok
Főigazgatósága) keretén belül szerveztek meg. A Gulagot 1930-ban hozták létre az 1918 óta már működő első szovjet kényszermunkatáborok nyomdokain
(Applebaum, A. 2003), amelyek pedig részben a cári időszak szibériai börtöntáborainak mintájára létesültek (Jakobson, M. 1993). A Gulag táborai a Szovjetunió
legkülönbözőbb területein helyezkedtek el. A nyilvántartások szerint az adott időpontban a táborokban lévő kényszermunkások együttes száma már a harmincas
évek kezdeti időszakában meghaladta a félmilliót, majd az egymilliót, 1941-ben
elérte a másfél milliót, Sztálin hatalmának utolsó éveiben pedig az 1,7 milliót
(Getty, J. A. –Rittersporn, G. T. –Zemskov, V. N. 1993). Ez a rendszer ugyanakkor a teljhatalmú generalisszimusz 1953-as halálát követően gyengülni kezdett,
mígnem a következő pártfőtitkár, Hruscsov 1960-ban hivatalosan is felszámolta.
A kényszermunkatáborok működtetését természetesen közel sem csak gazdasági
megfontolások motiválták. Az elsődleges cél határozottan politikai természetű volt,
és a rezsim által ellenségnek tekintett emberek – esetenként akár teljes vallási vagy
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népcsoportok – megbüntetésére, részint likvidálására irányult, részét képezte tehát
a társadalom totális ellenőrzésének és átalakításának. A Gulag kényszermunkásait ugyanakkor kiterjedten mozgósították nagyléptékű gazdasági projektek megvalósítására (különösen a bányászat és az infrastruktúra-bővítés – például csatornák,
vasútvonalak építése – terén), és együttes létszámuk alakulása meglehetősen szorosan követte az iparosítás legerőteljesebb kampányainak felfutásait. A rendszer
keretében olyan különleges táborokat, ún. saraskákat is létesítettek, ahol magasan
képzett rabokat tartottak és mozgósítottak katonai jellegű tudományos és fejlesztési projektekhez (Kerber, L. L. – Hardesty, V. 1996; Szolzsenyicin, A. 2009).
Megjegyzendő, hogy a kényszermunkatáborokban tartott népesség demográfiai
jellemzői jól tükrözték a Gulag részint gazdasági feladatait. Miközben 1937-ben
a Szovjetunió teljes népességének mindössze 35,8%-a tartozott a 19–40 éves korosztályba, a Gulag-táborokban ugyanez az érték 1934-ben, 1937-ben és 1940-ben
74,4%–85,3% között ingadozott. A férfiak részaránya pedig tartósan meghaladta a 90%-ot, miközben az össznépességen belüli súlyuk 1937-ben csak 47,3% volt
(Getty, J. A. –Rittersporn, G. T. –Zemskov, V. N. 1993).
A bérköltségek minimalizálásán túl a szovjet rendszerben kifinomult mechanizmusok
alakultak ki a lakossági fogyasztás korlátozására, amelyek a megtakarítások anyagi termelésbe való hatékonyabb visszaforgatását voltak hivatottak biztosítani. Sok
importcikk elérhetetlenné vált, vagy csak a legszűkebb hatalmi elit számára maradt
hozzáférhető a szocialista forradalmat követően (Heller, M. –Nyekrics, A. 2003).
Jelentősen beszűkült a belföldön előállított fogyasztási javak választéka is, ami szintén a fogyasztás csökkenésének irányába hatott (erről részletesen l. Kornai J. 1993).
2.2.1.2. Következmények
Erőltetett (nehéz)iparosítás – A gazdasági (valójában az anyagi) termelés maximalizálásának szándéka azt eredményezte, hogy a Szovjetunióban a rövid távú termelési
és fogyasztási igények folyamatosan alárendelődtek azoknak a projekteknek, amelyektől a vezetés hosszabb távon még nagyobb növekedést várt. (Ezt a gondolkodásmódot látványosan fogalmazta meg Rákosi Mátyás, „Sztálin legjobb magyar tanítványa” egy 1950-es beszédében: „Ha nem tartunk mértéket, akkor mint rántott csirkét
megesszük azt a tyúkot, amely jövőre aranytojást tojna és ötéves tervünk gyárait,
üzemeit, kultúrházait már az idén csemegevaj és borjúsült formájában elfogyasztanánk.” – Rákosi M. 1951: 141.) Ez a beruházások ágazati szerkezetében is leképeződött, a „kevésbé produktívnak”, illetve „nem produktívnak” tartott szektorok (így a
mezőgazdaság, a fogyasztási cikkek előállítása és a szolgáltatások) rovására ugyanis a
„leginkább produktív” ágazatok (különösen a bányászat és a nehézipar) kerültek előtérbe (5. ábra). Jellemző, hogy az 1920-as és 1930-as években a tőkeberuházások több
mint negyede (28,7%) a nehéziparban valósult meg, míg a fogyasztási cikkek gyártásának részesedése ennek kevesebb mint negyede, mindössze 6,2% volt. Hasonlóképpen
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szembetűnő a mezőgazdaság csupán 11,3%-os részesedése egy olyan országban, ahol
még 1940-ben is a munkaerő 54%-a ebben a szektorban dolgozott (Pockney, B. 1991).
A második világháborút követően, amely érthetően a katonai kötődésű ágazatok
látványos előtérbe kerülését hozta, különösen pedig Sztálin halála után történtek
bizonyos hangsúlyeltolódások. A Hruscsov-, majd a Brezsnyev-éra idején a mezőgazdaság részesedése a beruházásokból 11,3%-ról az 1960-as évek első felére
15%-ra, majd az 1970-es évekre 20%-ra emelkedett. Ez az átrendeződés különösen jelentős, ha figyelembe vesszük, hogy közben a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya az 1940-es 54%-ról 1970-re 25%-ra, 1980-ra pedig 20%-ra
csökkent (Pockney, B. 1991). A nehézipar kiemelt helyzete ezzel együtt nem szűnt
meg, a fogyasztási javak termelése pedig még jobban elhanyagolódott. Mindezek
következtében a mezőgazdasági kibocsátás növekedési üteme Sztálin halála után
is tartósan és jelentősen elmaradt az iparétól. Összességében az ipari foglalkoztatottak aránya 1920–1991 között 3%-ról 40% fölé emelkedett (5. ábra), így a
Szovjetunió agrárországból ipari országgá lépett elő (Krajkó Gy. 1987).
A méretgazdaságossági szempontok végletes hangsúlyozása miatt a nehézipari
beruházásoknak is igen komoly része irányult rendkívül nagy méretű gyárak,

5. ábra A tőkeberuházások megoszlása a fő gazdasági ágazatok között a Szovjetunióban, 1918–
1985 és a foglalkozási szerkezet átalakulása a mai Oroszország területén belül, 1900–2000
1 –   Egyéb, 2 – Lakésépítés, 3 – Építőipar, 4 – Közlekedés, távközlés, 5 – Mezőgazdaság, 6 – Fogyasztási cikkek gyártása, 7 – Nehézipar. Adatforrás: Pockney, B. 1991, Trejvis, A. 2008.
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erőművek, infrastrukturális létesítmények létrehozására. Már a Lenin által létrehozott Goelro égisze alatt 30 db új erőművet építettek, köztük 10 db igen nagy méretű vízerőművet (Neporozhnii, P. S. 1970; Lapin, G. G. 2000). Ez az irányvonal
Sztálin idején, és a második világháborút követően is, gyakorlatilag a Szovjetunió
összeomlásáig megmaradt. 1961 és 1985 között minden ötéves tervidőszakban
egyenként 48 000–51 400 MW új erőművi kapacitást létesítettek, amely nagyjából a Paksi Atomerőmű 25-szörösének felel meg. Ezen belül 7500–11 800 MW
volt a vízerőművek részesedése (Pockney, B. 1991). Közben új iparvárosok, csatornák, vasútvonalak sokasága létesült, köztük a több mint 4300 km-es Bajkál–
Amur-vasútvonal, amely szibériai területeket köt össze az orosz Távol-Kelettel
(megnyitva egyben a belső országrészt a kelet-ázsiai kereskedelmi együttműködések felé). Mindeközben – főként az 1940-es évek végétől kezdődően – több ezer
kilométernyi erdősávot hoztak létre a szélerózió korlátozása, vagyis a mezőgazdasági termelés növelése érdekében (Brain, S. 2010; Hajdú Z. 1999).
Megjegyzendő természetesen, hogy egy alacsony hatékonyságú, relatíve tőkehiányos gazdaságban érthető – sőt érdemi alternatívával nemigen rendelkező – stratégia a beruházások kiválasztott ágazatokban történő összpontosítása, amelynek
megvalósítása pedig határozott állami szerepvállalást feltételez. A Szovjetunióban
ugyanakkor mindez végletes formában valósult meg, és egyes szektorok látványos
elhanyagolása miatt más ágazatok valóban lendületes fejlődése sem tudta a remélt
összgazdasági, össztársadalmi hatást kifejteni. Miközben például az országos léptékű villamosítás a 20. század első negyedében önmagában kétségkívül előremutató
elképzelés volt, csekély előrelépés várható egy nagyvárosoktól távoli községben az
áram bevezetésétől, amikor nemcsak elektromos berendezések nincsenek a legtöbb
háztartásban, de iskola, tanító, orvos stb. sem áll a helyi lakosság rendelkezésére.
Erőltetett urbanizáció – A szovjet rendszer alapvető jellemzője volt az erőltetett urbanizáció, a városok, különösen a nagyobb városok ugyanis egyszerre adtak lehetőséget a méretgazdaságosság előnyeinek jobb kihasználására a termelésben, valamint a lakosság ellenőrzésére. Habár az 1926. évi első össz-szovjet
népszámlálás alkalmával még csak a népesség 17,9%-a élt városokban, 1940ben már 32,5%. Ez átlagosan évi 6,5%-os növekedést jelentett a városi népesség
számában, amely két és félszeresen meghaladta az angliai ipari forradalom rohamos urbanizációjára jellemző értéket (évi átlag 2,64%-ot 1776 és 1871 között–
Williamson, J. G. 1988). A városodás üteme később lassult ugyan, de továbbra is
figyelemre méltóan magas maradt. Az 1940. és 1959. évi cenzus között például
úgy növekedett évi 2,5%-kal a városlakók száma, hogy közben a második világháború során – különböző számítások szerint – az ország 24-27 millió lakosa
életét vesztette. (A hivatalos orosz történetírás jellemzően 26,6 millió áldozatot
tart számon, l. Krivosheev, G. F. 1997. További becsléseket közöl Barber, J. –
Harrison, M. 2006, valamint Davies, N. 2007).
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Az 1960-as évek stabilabb gazdasági növekedése idején a városodás üteme újabb
lendületet vett, így a városlakók száma az évtized folyamán átlépte az 50%-ot, az
1970-es években pedig a 60%-ot (6. ábra). Ezen belül fokozatosan emelkedett a
nagyvárosok, különösen a félmillió lakos fölöttiek részesedése, mégpedig akkor
is, amikor a vezetés az 1960-as évektől inkább az egyensúlytalanságok csökkentését, a középvárosi mezőny megerősödését szorgalmazta volna – az anyagi termelés fokozásának és a társadalom kontrolljának alapvető szempontjai ugyanis végeredményben felülírták az efféle kiegyenlítő törekvéseket (Frolic, B. M. 1976).
(Megjegyzendő, hogy közben a vidéki népesség eloszlásán belül is markáns koncentrálódási folyamatok indultak be a kisebb települések kárára, a nagyobb községek javára. – Brade, I. –Schulze, M. 1997).
A rohamos városodás hátterében jelentős belső migráció húzódott. A városi
népességszám növekedéséhez a városok természetes szaporodása 1927–1938
között csak 18%-kal, 1939–1958 között 20%-kal járult hozzá. Ezzel szemben a
növekmény 63, illetve 62%-a származott vidéki lakosok beáramlásából, 19, illetve 18% pedig új városok létrejöttéből (amely egyaránt jelenthette meglévő
községek várossá nyilvánítását, valamint teljesen új települések létrehozását)
(Pokshishevsky, V. V. 1972). Habár később érthető módon a növekmény egyre
nagyobb része származott a városok természetes szaporodásából, az 1960-as és
1970-es években sem ez volt a gyarapodás legfőbb motorja (41, valamint 44%kal), hanem a vidéki lakosok beáramlása (Kozhurin, V. S. –Pogodin, S. A. 1981).

6. ábra A városi és a vidéki népesség számának alakulása a mai Oroszország területére vetítve,
1897–2011 és a Szovjetunió exportszerkezetének átalakulása (1950–1985)
1 – Vidéki népesség, 2 – városi népesség, 3 – Egyéb, 4 – Fogyasztási iparcikkek, 5 – Élelmiszerek, élelmiszer alapanyagok, 6 – Textilipari cikkek, 7 – Fa- és papíráruk, 8 – Vegyipari cikkek,
műtrágya, kaucsuk, 9 – Ércek, koncentrámuk, fémek, fémtermékek, 10 – Tüzelőanyagok, elektromos energia, 11 – Gépek, berendezések, közlekedési eszközök. Adatforrás: Nefjodova, T. 2008;
Росстат б.г.; Финансии и статистика, 1988.
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Az urbanizáció mennyiségi változás, városodás mellett minőségi változással, városiasodással is együtt járt, azzal együtt, hogy a várossá nyilvánított települések
infrastrukturális kiépítettsége kezdetben csak lassan mozdult el a vidéki településekre jellemző igen alacsony színvonalról, és a fejlett kapitalista országokétól
továbbra is messze elmaradt (l. Frolic, B. M. 1976). Folyamatosan nyílt viszont
a városi és vidéki térségek közötti olló: jól mutatja ezt, hogy a Szovjetunió ös�szeomlása utáni statisztikai adatfelvételek a városi és a vidéki települések ellátottsági mutatóiban szélsőséges különbségeket rögzítettek. Miközben 1993-ban
a városi háztartások 83%-a rendelkezett vezetékes ivóvízzel, 69%-uk vezetékes
melegvízzel, 80%-uk szennyvíz-elvezetéssel és 84%-uk központi fűtéssel, addig
a vidéki háztartások megfelelő mutatói mindössze 30%, 9%, 19% és 20% voltak
(Brade, I. –Schulze, M. 1997). (A szovjet érában ilyen típusú statisztikákat jellemzően nem, vagy csak igen szórványosan közöltek, éppen azért, mert látványosan rámutattak volna a hivatalos egalitárius célokkal gyökeresen szemben álló
valóságra, a fokozódó város–vidék-egyenlőtlenségekre.)
Az ország gazdaságföldrajzi térképének „átrajzolása”– Az ország modernizációjának meghatározó eleme volt a nagy kiterjedésű, ritkán lakott régiók intenzív
bevonásának szándéka a nemzetgazdaság működésébe. Különösen a hatalmas
ázsiai országrész került az efféle törekvések középpontjába. Lenin már a szocialista forradalom előtt, 1916-ban az imperialista hatalmak gyarmataihoz hasonlította a 22,8 millió km2-es cári Orosz Birodalom 17,4 millió km2-nyi ázsiai
részét (Lenin, V. I. 1973). Ezt az értelmezést – nem indokolatlanul – az Orosz
Kommunista Párt 1921-ben megtartott X. kongresszusa is átvette, azt hangsúlyozva, hogy „Oroszország valamennyi határvidéke (különösen Turkesztán) gyarmati
vagy félgyarmati helyzetben volt”, feladatukat a kizsákmányoló centrum nyersanyagokkal való ellátása képezte (Wagener, H.-J. 1972: 9). Tényszerűen megállapítható, hogy 1908-ban a birodalom területének több mint háromnegyedét
kitevő „keleti területek” a teljes népesség mindössze 14,4%-át, az ipari termelésnek pedig csupán 3,5%-át adták (Wagener, H.-J. 1972). Ennek az irdatlanul
nagy területnek a jelentős részén ráadásul érdemi mezőgazdasági vagy bányászati
tevékenység sem zajlott.
A helyzet megváltoztatására már a szovjet éra első éveiben is születtek tervek
(Hajdú Z. 1999), az 1930-as években pedig több komoly iparfejlesztési projekt indult (például az Urál-kuznyecki kombinát megépítése) (Holubnychy, V. 1973). Az
általános gazdaságfejlesztési hangsúlyok ugyanakkor a háború előtti hagyományokat követték: a beruházások több mint fele a régi ipari térségek közelében valósult
meg, döntően az európai országrészen. Az ipar térszerkezetében tehát nem történt
jelentős változás, annak ellenére, hogy a területi különbségek mérséklése a politikai vezetés egyik hangsúlyos céljaként fogalmazódott meg (Horváth Gy. 2008).
Az 1928-ban meghirdetett első, majd a második ötéves terv a Lenin idején kijelölt
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ágazati célokat követte, és az ipar térszerkezetében, a régi iparvidékek dominanciájában sem hozott jelentős változást (jellemző, hogy Moszkva és az őt körülvevő
Moszkvai terület ipari kibocsátása még az 1930-as évek végén is jóval nagyobb
volt, mint egész Szibériáé) (Horváth Gy. 2008). A keleti területek részesedése a
nagyipari termelésből így 1913 és 1937 között csak minimális mértékben emelkedett 15,8%-ról 18,6%-ra, és az ázsiai országrész hozzájárulása a teljes iparhoz
1950-ben sem haladta meg az 5%-ot (Treivish, A. 2002; idézi Horváth Gy. 2008).
(Az értékek különbözősége abból fakadt, hogy az ipari termelés nagyobb részét
kis és közepes üzemek adták, amelyek szinte mindegyike az európai országrészen
helyezkedett el.)
A második világháború aztán radikális változást hozott az ipari termelés területi
szerkezetében. A német támadás miatt az európai országrész ipari kapacitásainak jelentős részét (mintegy 1300 nagyüzemet) telepítettek át az Urál térségébe,
valamint az ázsiai országrészbe. A harcoló csapatok utánpótlásának biztosítására
új üzemek sorát (több mint 2000 gyárat) kellett létrehozni, ezek is szinte kivétel
nélkül a keleti országrészbe települtek (Krajkó Gy. 1987). Jellemző, hogy 1942–
43-ban a Szovjetunió összes beruházásainak közel 40%-a az Urál térségében és
Nyugat-Szibériában valósult meg (Antal Z. 1980). Ez a kényszerhelyzet adta meg
az első érdemi lökést az Európa-centrikus ipari térszerkezet átalakításához. A
háborús helyzet az ágazati szerkezetben is komoly változást hozott: néhány esztendő alatt a hadiipari termelés rohamos térnyerésére került sor. Ez alapozta meg
a szovjet gazdaság tulajdonképpen egyetlen, minőségi téren is nemzetközileg versenyképes feldolgozóipari ágazatának fejlődését.
A háború után ráadásul Sztálin grandiózus „természetátalakító” programot indított, amely jelentős részben a mezőgazdasági művelés kiterjesztését célozta öntözőrendszerek kiépítésével, a széleróziótól védő erdősávok létrehozásával, valamint új növényfajták kinemesítésének és elterjesztésének szándékával
(Borvendég Zs. –Palasik M. 2015; Brain, S. 2010; Gyuris F. –Győri R. 2013;
Hajdú Z. 1999). Jelentős bányászati és erőműépítési programok indultak, továbbá tekintélyes számú munkaerőt tereltek át – nem kis részüket kényszermunkásként – az ország zord éghajlati adottságú keletebbi és északabbi területeire.
Az észak és kelet felé való súlypontáthelyezés Sztálin halála után sem ért véget. Hruscsov 1953-ban elindította a szűzföld-programot, amely elsősorban a mai
Dél-Oroszország és Kazahsztán területén irányozta elő a szántóföldi terület radikális bővítését, ezáltal a mezőgazdasági termelés fokozását. Hruscsov egyúttal
határozottan szorgalmazta az „ipar fokozott fejlesztését az ország keleti részein”
(Hruscsovot idézi Holubnychy, V. 1973. p. 12). Miközben a kényszermunka tömeges alkalmazása lekerült a napirendről, az 1960-as évektől dinamikusan növekvő bérkiegészítésekkel igyekeztek ösztönözni a dolgozók periferikus országrészekben történő munkavállalását (Mcauley, M. 1979).
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Paradox módon az ázsiai országrész fejlesztésekor annak földrajzi elszigeteltsége és nehéz megközelíthetősége is pozitív tényezőnek minősült, mivel az
Egyesült Államokkal rivalizáló Szovjetunió a gazdaság területi szerkezetének alakításakor kiemelt figyelmet fordított a katonai-stratégiai szempontokra.
Ennek következtében a hadiipari fejlesztés és gyártás tekintélyes részét telepítették az ázsiai körzetekbe – jelentős részben újonnan, kimondottan e célból
létrehozott, a külvilágtól elzárt, hivatalosan nem is létező „zárt városokba”
(Bukharin, O. –Cochran, T. B. –Norris, R. S. 1999).
A fentiek révén Szibéria, a szovjet Távol-Kelet, továbbá a Szovjetunió nem orosz
népességű perifériái (különösen a közép-ázsiai térségek) tartós vándorlási pozitívumot mutattak a második világháború utáni évtizedekben (Probáld F. 1980).
(Igaz, a trend hátterében erőteljes cirkuláció rejlett, mivel a térségbe érkező, jellemzően fiatal munkavállalók néhány év után általában visszatértek a sűrűbben lakott,
fejlettebb infrastruktúrájú európai régiókba. A helyükre ugyanakkor még több új
munkavállaló érkezett.) Ennek, valamint az egyre nagyobb számban letelepedő
népesség magasabb természetes szaporodási volumenének betudhatóan a nem-európai országrészek népességi részaránya fokozatosan növekedett (2. táblázat).
Az ázsiai területek a beruházásokból is egyre komolyabb mértékben részesültek. Míg az Oroszországi SZSZK-n belül Szibéria és a Távol-Kelet népességi
súlya 1922 és 1991 között sosem haladta meg a 11,6%-ot, 1950-ben már a tőkeberuházások 14,4%-a, a következő évtizedekben pedig 15-17%-a áramlott ide
Körzet

RészeRészesedés az össznépességből (%)
sedés
az össz- 1913 1940 1966 1970 1979 1989 2002 2010 2016
területből(%)

Európai
országrész
és Kaukázusontúl

25

85,8

81,8

75,9

75,5

73,7

71,1

66,6

65,0

63,1

Szibériai és
Távol-keleti

58

6,1

9,4

11,2

10,9

11,0

11,6

13,7

13,1

13,0

Kazahsztán
és KözépÁzsia

17

8,1

8,8

12,9

13,6

15,3

17,2

19,7

21,9

23,9

2. táblázat Az egykori Szovjetunió és utódállami népességének területi átrendeződése (1913–2016).
„Szibéria és a Távol-Kelet” magában foglalja a Kurgáni oblasztyot. Saját szerkesztés Probáld F.
(1980: 54) adatai alapján, saját kiegészítés az 1989-es népszámlálás hivatalos adataival (Demoscope,
n. d.), valamint az országos statisztikai hivatalok 2002-es, 2010-es és 2016-os adataival
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(Whitehouse, F. D. – Kamerling, D. S. 1981). A központi vezetés egyéb módszerekkel is igyekezett gyorsítani a térség gazdasági növekedését. A központilag
irányított árrendszerrel például, amelynek révén az árak meglehetősen függetlenül alakultak a tényleges keresleti és kínálati viszonyoktól, az állam jelentősen
dotálta a szállítási szektort. Különösen látványos volt ez a vasúti közlekedés esetén, ahol a szolgáltatások árszínvonala messze elmaradt a tényleges költségektől (Trejvis, A. 2008). Ily módon például az ázsiai országrész nyersanyagainak
(köztük a kőszénnek) az európai körzetekbe való eljuttatása relatíve olcsóvá és
„versenyképessé” vált, ami nagyban előmozdította a termelés felfutását ezekben a
térségekben – makrogazdasági értelemben persze komoly ráfizetéssel.
Miközben a gazdasági termelés földrajzi koncentráltsága jelentősen csökkent a
szovjet érában, a gazdasági fejlettségi különbségek a második világháború utáni
időszakban összességükben növekedtek. Az egy főre jutó beruházások tekintetében az államalakulat legfontosabb részegységét képező Oroszországi SZSZK végig
az élmezőnyben volt, csakúgy mint a relatíve magas szinten urbanizált és korszerű gazdasági szerkezettel rendelkező Észtország és Lettország. (Az említett három
ország relatív fejlettségét tükrözi, hogy míg 1965-ben 10 000 szovjet munkavállaló közül 52 rendelkezett felsőfokú vagy specializált másodfokú végzettséggel,
Oroszországban 57, Lettországban 62, Észtországban pedig 67 fő volt ugyanez az
érték. – Woroniak, A. 1973) A közép-ázsiai tagköztársaságok közül például egyedül Kazahsztánnak sikerült bekerülnie az első négy helyezett közé az egy főre
vetített beruházások alapján (neki is csak az 1950-es évek második felétől), míg
Üzbegisztán, Tádzsikisztán és Kirgizisztán jellemzően megmaradtak sereghajtónak
(Westlund, H. 2000). Előrelépés inkább csak abban történt, hogy – legalábbis az
1970-es évekig – csökkent a lista elején és végén lévők közötti összegszerű különbség (l. Bahry, D. 1983), de ez értelemszerűen nem lehetett elég a hátrébb lévők felzárkózásához, csak ahhoz, hogy relatív hátrányuk növekedése némiképp lelassuljon.
Összességében azt mondhatjuk tehát, hogy a szovjet rendszer a kibocsátási mutatók, a volumenek szintjén eredményes volt a periférikus területek gazdasági
termelésbe való erősebb bekapcsolásában. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor a
termelés fejlettségét és az anyagi életszínvonalat tükröző fajlagos mutatók alapján
az egyenlőtlenségek a tagköztársaságok között, regionális összevetésben, város–
vidék viszonylatban, valamint a kisebb és nagyobb városok között is végig jelentősek maradtak, sőt alapvetően növekedtek.
A tervgazdaság gyakorlati ellentmondásai és diszfunkcionalitásai – A szovjet rendszer fentiekben bemutatott, a társadalom és a gazdaság átfogó modernizációját célzó
lépései természetesen nem voltak ellentmondásmentesek. Miközben a központi tervezés fő feladata a tartós és egyenletesen gyors fejlődés biztosítása, valamint a gazdasági döntéshozatalnak a társadalmi igényekhez való pontosabb hozzáigazítása lett
volna, az erőteljes központosítás gyakran ellenére hatott ezeknek a szempontoknak.
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Az osztrák közgazdasági iskola két nagy hatású képviselője, Ludwig von Mises (1922)
és tanítványa, Friedrich Hayek (1937, 1945) már a két világháború között felhívták a
figyelmet az ún. „kalkulációs problémára”, vagyis hogy az erőteljesen központosított
tervezés képtelen hatékonyan összegyűjteni, átfogni és feldolgozni mindazt az ismeretet, amellyel a társadalmat alkotó egyének sokasága rendelkezik.
Magának a tervezési folyamatnak is sok buktatója volt. A láncolat első lépéseként a vállalatoknak kellett vázlatos tervet készíteniük a helyzetükről és céljaikról, részletes adatszerű jelentéssel kiegészítve. Ezek a tervek először a helyi
hatóságokhoz kerültek, majd a Goszplan adott szovjet tagköztársaságban lévő
részlegéhez, végül pedig a Tervbizottság moszkvai központjába, amely ilyen módon jelentős mennyiségű információt kapott alacsonyabb szintekről. A Goszplan
ugyanakkor felülről is kapott iránymutatást, formálisan a szovjet kormányzattól,
végeredményben a fajsúlyos kérdésekben a döntéseket meghozó pártvezetéstől.
Ezeket az előirányzatokat az alulról jövő jelzésekkel összevetve készítették el a
Tervbizottságban az átfogó terv első változatát, amely hozzávetőlegesen meghatározta az alsóbb szintű döntéshozatali szervek és a vállalatok feladatait. Utóbbi
szereplők ennek az előzetes tervnek az alapján jelezhették – egyfajta alkufolyamat keretében –, hogy milyen pótlólagos erőforrásokra van szükségük a kitűzött célok teljesítéséhez. Ezek az információk aztán visszakerültek a Goszplan
központjába, ahol megpróbálták összehangolni őket a központilag megszabott
előirányzatokkal. A folyamat végén a kormányzat hozta meg a végső politikai
döntést a tervről, amelyet a Tervbizottság közvetített az alacsonyabb szintek felé,
akik immár részletes kimutatást kaptak az előirányzott feladataikról.
A fenti, erőteljesen központosított mechanizmus következtében a szintek közötti
kommunikáció jelentős információvesztéssel járt. Az egyes vállalatok, helyi szervek által közölt információk tekintélyes része nem vagy torzult formában jutott el a
moszkvai tervezőkhöz, így a központilag elkészülő tervek sokszor nem voltak kellő összhangban a helyi realitásokkal. Így gyakorta előfordult például, hogy a lokálisan rendelkezésre álló erőforrások kihasználatlanok maradtak. Az alacsonyabb
szinteken lévő szereplők közben felismerték, hogy mivel a felfelé küldött jelentéseik nagyban befolyásolják az onnan megszerezhető erőforrások mennyiségét, ha
a felvázolt koncepcióban a valóságosnál nagyobb, de hihetőnek tűnő erőforrásigényt vázolnak föl, több erőforráshoz juthatnak. Ennek jellegzetes következménye
volt, hogy a városi tanácsok igen optimista, gyakran irreális adatokat közöltek lakosságszámuk növekedésének várható üteméről, hogy így szerezzenek kiegészítő
erőforrásokat a nagyobb lakosság miatt „szükségessé váló” beruházások – különösen infrastrukturális projektek – végrehajtásához (Bernhardt, C. –Reif, H. 2009).
A fenti „trükközés” hamarosan rendszerszintűvé vált, hiszen például az a város,
amely reális számokat közölt a jövőbeli kilátásairól, látszólag sokkal kevésbé volt
rászorulva nagy léptékű jövőbeli beruházásokra, így a teljes elosztható forrásból
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kisebb szeletet kapott, vagyis nyomban hátrányba került a sokkal több erőforrást –
akár „trükközve” – kialkudni igyekvő riválisaival szemben.
Szokványos kiskapukeresési stratégia volt az is, hogy a vállalatok a nemzetgazdasági tervek alapján rájuk jutó termelési célokat a lehető legkisebb ráfordítással
igyekeztek teljesíteni, jóval kisebb hozzáadott értéket előállítva, mint amit a terv
készítője magasabb szinten a kitűzött célok mögé elképzelt. Például mivel a célokat gyakorta nem pénzben, hanem naturális mutatókban (például tonnában) határozták meg, a vállalatok az indokoltnál sokkal nehezebb termékek (akár bútorok,
háztartási gépek) előállításával jóval könnyebben tudták teljesíteni a tervszámokat (a probléma egy igen érzékletes, korai leírását l.: Bernard, P. J. 1966).
A nagyfokú központosítás a tervezésen kívül is sok problémát okozott. A politikai
döntéshozatal erőteljes centralizáltságán túl, amely bizonyos időszakokban (különösen Sztálin idején) végletes méreteket öltött, a szakmai döntéshozatali struktúra is
rendkívül centralizálttá vált. A szakpolitika kialakítására és végrehajtására hatalmasra
duzzadt ágazati minisztériumok voltak jogosultak; az egyes ágazatokon belül óriásira
megnőtt mamutvállalatok vitték a prímet; egy-egy város, térség gazdasága gyakran
egyetlen üzemóriás köré szerveződött. Mivel a legtöbb nagyvárosban a szociális szféra megszervezése is a helyi nagyüzem feladatkörébe tartozott (Horváth Gy. 2008),
sok esetben nemcsak a gazdaság, hanem a lakosság életének szinte minden szegmense egyetlen ágazat helyzetétől függött. Az viszont, hogy a végletes ágazati egyoldalúság e térségeket potenciálisan erősen sebezhetővé teszi, a piacidegen megoldások
sokaságával operáló szovjet gazdaság keretei között rejtve maradt.
A „homo sovieticus” kialakulása – Általános probléma, hogy a fentiekben ismertetett ellentmondások miatt a szovjet rendszer végeredményben nem a hivatalos propaganda által idealizáltan felvázolt „szovjet embertípust” hozta létre,
hanem olyan emberek tömegét, akik kényszerből, saját boldogulásuk érdekében
hozzáigazodtak a rendszer szabta – sokszor irracionális – keretekhez. Ennek a
jelenségnek a leírására gyakorta használják a „homo sovieticus” („szovjet ember”) elnevezést, amely az 1960-as évek nyugati irodalmában jelent meg először
(Novak, J. 1962), széles körben ismertté pedig az emigráns szovjet szociológus,
Alekszandr Zinovjev azonos című, társadalomkritikai élű könyvének 1978-as
megjelenése után vált (magyarul lásd: Zinovjev, A. 2001).
A fogalom több sajátos gondolkodási, viselkedési, cselekvési mintázat általánossá
válását ragadja meg. Ezek egyike a politikai intézmények iránti messzemenő bizalmatlanság, amiből fakadóan az emberek nemigen remélik gondjaik bárminemű
orvoslását a hivatalos intézményektől, ehelyett mindent „a maguk módján”, egyedül vagy informális (családi, baráti, ismerősi) kapcsolataik felhasználásával igyekeznek megoldani. Része továbbá a beletörődő mentalitás, annak kényszerű elfogadása, hogy az egyén életének alapvető kereteit nem saját maga alakítja, hanem
rajta kívül álló, általa érdemben befolyásolni nem képes szereplők és események.
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Az egyéni kezdeményezés, a (nemcsak gazdasági értelemben vett) vállalkozó szellem így alapvetően értelmetlenné, sőt egyenesen károssá válik, lévén „feltűnést kelt”,
tehát a hivatalos szervekkel való összeütközés valószínűségét növeli. A helyzetbe
való beletörődés egyben azt is jelenti, hogy az emberek hozzászoknak az egyéni szabadság nagyfokú hiányához, sőt jellemzően hajlandók el is fogadni azt, amennyiben
a rendszer cserébe fenntart bizonyos szerény egzisztenciális biztonságot (például a
teljes foglalkoztatás, a központi juttatások és a diktatórikus eszközökkel szavatolt
közbiztonság révén) (Svenonius, O. –Björklund, F. 2018; Tyszka, K. 2009).
A szovjet rendszer végeredménye – Minden ellentmondást és problémát figyelembe
véve kétségtelenül megállapítható, hogy a Szovjetunió történelme során összességében jelentős gazdasági növekedést mutatott föl: részesedése a világ ipari termeléséből a kezdeti 3%-ról 1980-ra 20%-ra emelkedett, ezzel agrárországból a Föld
második ipari hatalmává lépett elő (Krajkó Gy. 1987). Bizonyos, elsősorban katonai vonatkozású ágazatokban mennyiségi és minőségi tekintetben is a nemzetközi
élmezőnybe került. A közoktatás és a közegészségügy kiépítésében komoly eredményeket ért el, a lakosság átlagos anyagi életszínvonala az 1950-es évek közepe és
az 1970-es évek között jelentősen nőtt. Ez ugyanakkor mindvégig a fordista tömegtermelés alapelveiben gondolkodó, a hangsúlyt a nyersanyag- és energiaigényes (nehéz)ipari ágazatokra helyező struktúrában történt, amely az 1970-es évek olajválságai és a megugró nyersanyagárak következtében sokáig már nem volt fenntartható.
És miközben a gazdasági termelés globális feltételeinek alapvető átrendeződése a
nyugati blokkban a gazdasági szerkezet jelentős átalakulásához, a fajlagos nyersanyag- és energiaigény látványos csökkenéséhez vezetett, a szovjet gazdaság – a
szervezeti keretek rugalmatlansága és a pénzügyi erőforrások szűkössége révén –
képtelennek bizonyult hasonló léptékű átalakítások sikeres végrehajtására.
A Szovjetunió egyre komolyabb külföldi hitelek felvételére kényszerült, ami fokozatos eladósodáshoz vezetett. A negatív tendenciát a kőolaj és a földgáz exportjából
származó bevételek tudták valamelyest lassítani, különösen, hogy ezekből nyugati
országok (pl. az NSZK) is jelentős mennyiséget vásároltak kemény valutáért. Így
viszont alapvető változás következett be a Szovjetunió gazdasági külkapcsolataiban. A korábban döntően feldolgozott termékeket exportáló államalakulat egyre
kevesebb versenyképes árut volt képes termelni a külpiacokra, az 1980-as években
exportjának már több mint felét energiahordozók, valamint – kisebb részben –
elektromos energia képezte (6. ábra). Ráadásul az energetikai export is csak a komoly gazdasági visszaesés elkerülésére volt elegendő: az 1970-es évek közepétől
az ún. „brezsnyevi pangás” vált a gazdaság jellemző állapotává, és a helyzeten az
1980-as évek – döntően Gorbacsov nevéhez köthető – reformjai sem tudtak érdemben javítani. Mindeközben nem került, és a rendszer fennmaradásának biztosítása
végett nem kerülhetett sor a tetemes, a gazdasági össztermelés mintegy 17–19%ára rúgó (Steinberg, D. 1992) katonai kiadások lefaragására, hiszen a Szovjetunió
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szuperhatalmi státuszát ekkortájt lényegében már csak ezek szavatolták. Ráadásul
az Egyesült Államok vezetése az 1980-as években a Szovjetuniót tudatosan egy
újabb katonai fejlesztési versenybe „hajszolta bele”, ami a kapcsolódó kiadások
növelését tette szükségessé. A szovjet gazdaság az összeomlás szélére került.
2.2.2. Társadalmi és gazdasági keretek a rendszerváltás után – Oroszország
példáján
A súlyosbodó társadalmi, gazdasági és politikai problémák terhe alatt a
Szovjetunió 1991-ben összeomlott. A szovjet típusú modernizáció markáns sajátosságokkal bíró, kétségkívül jelentős eredményeket is felmutató, ám számos
(részint rejtett) problémát generáló évtizedei lezárultak. A politikai és társadalmi
viszonyok, valamint a gazdasági struktúra tarthatatlansága, a hatalmasra hízott
külső adósságállomány, a roppant méretű haderő, a nagy térbeli egyenlőtlenségek
és a súlyos környezeti problémák miatt markáns intézkedésekre volt szükség.
Bár a szovjet örökség feldolgozása az önállósuló egykori szovjet tagköztársaságok mindegyikében nehéz feladatnak bizonyult és többnyire komoly transzformációs válsággal járt együtt, az Oroszországi Föderáció helyzete különösen
ingataggá vált, hiszen ez az államalakulat örökölte meg a Szovjetunió adósságállományát és a rendkívül drágán fenntartható haderő döntő részét. A Borisz Jelcin
elnök nevével fémjelezhető új orosz vezetés ezért sokkterápiaszerű beavatkozásokat eszközölt, amelyek iránya alapvetően a korabeli USA-ban dominánsnak
tekinthető neoliberális politikával volt összhangban. A nagyfokú privatizációt,
liberalizációt és deregulációt célzó, a központi tervezés és az állami kontroll határozott gyengülését, a piacidegen gazdaságszervezési és -fejlesztési módszerek
zömének gyors feladását eredményező – és a külföldi befektetők számára komoly lehetőségeket megnyitó – programok egyik oldalról viszonylag hatékonyan
biztosították a jó politikai viszony kialakulását az Egyesült Államokkal és más
nyugati országokkal. Másfelől viszont igen drasztikus gazdasági folyamatokat
indítottak el, amelyek társadalmi költségét leginkább az alsó- és középosztály
fizette meg. Az ország helyzetét a gazdasági átmenet „belföldi” velejárói mellett
tovább nehezítette a KGST és a Szovjetunió széthullása, a külkereskedelmi kapcsolatok ebből fakadó meggyengülése. Mindezek révén igen súlyos, elhúzódó
gazdasági visszaesés következett be: az egy főre jutó jövedelem Oroszországban
1990–1992 között reálértéken egyharmadára (!) esett vissza, a megélénkülés első
érdemi jelei pedig az ezredfordulóig várattak magukra. Az egyre gyorsabb növekedésnek induló világgazdasági termelés, valamint a szénhidrogének árának
jelentős emelkedése mellett is 2005-ig kellett várni, hogy a mutató értéke újból
elérje az 1990-est (7. ábra). A 2000-es évek látványos gazdasági növekedése aztán a 2008–2009-es globális válságot követően 2013-ra már stagnálás környéki
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szintre lassult, 2014-ben pedig – a Krím annektálása miatt meghirdetett nemzetközi szankciók révén – csökkenésbe fordult át.
Megjegyzendő, hogy az ezredforduló utáni növekedési periódus bevételeire alapozva a külföldi adósság jelentős leépítésére, komoly pénzügyi tartalékok felhalmozására, az infláció visszaszorítására nyílt lehetőség. Az államadósság volumene 1999-ben még nagyjából elérte az ország teljes GDP-jét (99,0%), egy évtizeden
belül azonban annak kevesebb mint tizedére apadt (2008: 8,0%). A 2008-as válság, majd a jelenlegi szankciók idején az adósságráta újból emelkedésnek indult,
nemzetközi összehasonlításban azonban így is alacsony értéket képvisel (az IMF
2017-es adata 15,5%).
A politikai és gazdasági körülmények változásával a sokáig töretlen urbanizációs
folyamat is megakadt. A városi lakosság aránya az 1980-as évek vége és a 2010-es
évek eleje között stabilan 73%-on állt, és utána is csak szerény mértékben növekedett (2016: 74,3%). Erős negatív tendenciák bontakoztak ki a kis- és középvárosok
esetében, ahonnan a munkahelyüket elvesztő aktív korú lakosok jelentős része
költözött az olcsóbb létfenntartási lehetőségekkel kecsegtető – főként az európai
országrész déli részén fekvő – agrárterületekre. Jóval kedvezőbb az 500 000 fő
fölötti nagyvárosok helyzete, ezek ugyanis sokoldalú gazdaságszerkezetük révén
általában 1991 után is „talpon tudtak maradni”, többnyire megőrizték pozitív vándorlási egyenlegüket (Zubarevics, N. 2003 nyomán Nefjodova, T. 2008).

7. ábra A jövedelem és a GDP egy főre jutó értékének alakulása Oroszországban reálértéken,
1990–2015. Adatforrás: Росстат б.г.
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A rendszerváltás óta összességében erősödő területi polarizáció figyelhető meg,
társadalmi és gazdasági tekintetben egyaránt. A 2010-es népszámlálás alkalmával a lakosság közel háromnegyede (73,7%) az országterület kevesebb mint negyedét (23,2%) kitevő európai területeken lakott, ahol a bruttó hazai termék több
mint kétharmadát (70,0%) állították elő. Az ország hatalmas területéhez képest
különösen figyelemre méltó, hogy a GRP (bruttó regionális termék) több mint
ötödét (21,1%) egyetlen nagyváros, Moszkva teremti meg (8. ábra).
Hasonló folyamatok figyelhetők meg népesedési téren. A piaci körülmények
között leginkább versenyképes nagyvárosi gócok egyre nagyobb népességet
tömörítenek – Moszkva város lakosságszáma például 38,1%-kal növekedett 1990
és 2016 között –, és folyamatosan növekvő népességszám jellemzi a nyugat-szibériai szénhidrogéntermelő térségeket is, amelyek kulcsszerepet játszanak az
ország exportjának biztosításában. Az északnyugati és a távol-keleti szövetségi körzet sok térsége azonban 30%-ot meghaladó veszteséggel zárta ugyanezt
az időszakot – a Magadani oblaszty egyenesen 62,3%-os, Csukcsföld 68,8%-os
visszaeséssel (9. ábra). Utóbbi tendencia úgy is értelmezhető, mint azoknak az
országrészeknek a gazdasági „föladása”, melyek bizonyos fokú integrálása és
fejlesztése a szovjet időszak önellátó gazdaságpolitikája szempontjából alapvető
és logikus cél volt, piaci körülmények között azonban versenyképes gazdaság
fenntartására alkalmatlannak bizonyulnak.

8. ábra Oroszország régiói GRP-értékükkel arányos méretben ábrázolva (2016) Adatforrás:
Росстат б.г.
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Különösen súlyos szerkezeti aránytalanságot jelez, hogy a szövetségi költségvetés bevételeinek több mint felét az olaj- és gázszektor adja. Ez rámutat arra,
hogy az 1999–2008 közötti markáns gazdasági növekedés alapját elsődlegesen
az energiahordozók kitermelése, valamint az olcsó hazai nyersanyagokból előállított félkész, illetve kevésbé innovációigényes késztermékek gyártása jelentette.
Oroszország gazdasága így rendkívül érzékeny néhány kulcsfontosságú termék
nemzetközi keresletének és felvásárlási árának alakulására. Az adósságállomány
leépítésével és komoly tartalékok felhalmozásával a moszkvai kormányzat ugyan
érdemi mozgásteret teremtett a maga számára gazdasági válságok esetére, viszont
elmaradt a gazdaság mélyreható szerkezeti korszerűsítése. (Bár nem elhanyagolhatók, szerény súlyuknál fogva mégis inkább szimbolikusnak tekinthetők az
olyan kezdeményezések, mint az „orosz Szilícium-völgyként” emlegetett innovációs központ létrehozása a Moszkva melletti Szkolkovóban 2009-ben.)
A Szovjetunió összeomlását kísérő gazdasági visszaesés és szociális bizonytalanság a demográfiai folyamatokra is erőteljes hatást gyakorolt: míg a születési ráta
pár év alatt jelentősen visszaesett, a halálozási ráta megnőtt. Az 1980-as évek közepéről az 1990-es évek közepére az 5 ezrelék fölötti természeti szaporodást 5 ezreléknél nagyobb természetes fogyás váltotta. Utóbbi csak a 2000-es évek második
felében kezdett enyhülni, mígnem 2012-től újból – igen szerény – növekedésről
beszélhetünk. A lakosságszám ugyanakkor továbbra is elmarad az 1991-es csúcsértéktől (148,5 millió fő), jelenleg kicsivel 144,5 millió fő fölé tehető (9. ábra).
A tartós népességfogyás miatt nagyon alacsony a gyermekkorú, 15 év alatti népesség aránya (csupán 13%), ugyanakkor – egyelőre – igen magas az aktív korúaké (15–64 évesek: 71%). A demográfiai folyamatok a lakosság egyre erősödő
elöregedését vetítik előre. A férfiak halálozási mutatói különösen rosszak, így az
országot egyre markánsabb nőtöbblet jellemzi: 1000 férfira 1160 nő jut (szemben a nyugat-európai és észak-amerikai országokra jellemző, 1000 férfi/1020 nő
körüli értékekkel). Az átmenet a lakosság egészségi mutatóira, életkilátásaira is
jelentős hatást gyakorolt. Az ENSZ adatai szerint a mai Oroszország területére
vetítve a születéskor várható átlagos élettartam 1965–1970 között 68,5 év volt,
ami egyetlen évvel maradt el Magyarország mutatójától és 2,6 évvel NyugatEurópa átlagától. A szovjet gazdaság problémáinak elmélyülése, valamint a
brezsnyevi pangás révén az orosz érték az 1985–1990-es időszakig mindössze
0,7 évet tudott emelkedni (Magyarországé stagnált), miközben Nyugat-Európa
eleve magas értéke további 4,4 évvel nőtt. A Szovjetunió összeomlása, a megugró munkanélküliség, a bérek reálértékének csökkenése, a szociális ellátórendszer hanyatlása, az alkoholizmus, pszichológiai problémák miatt a várható
9. ábra A lakosságszám változása Oroszország régióiban 1989 és 2016 között (%)
1 – A lakosságszám változása; 2 – Korábban a Szovjetunióhoz tartozó területek; 3 – Határok, a –
országhatár, b – oblasztyhatár. Adatforrás: Росстат б.г.
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élettartam 1985–1990 és 2000–2005 között 4,2 esztendővel 65,0 évre csökkent.
(A férfiak helyzete különösen erősen romlott – 5,2 évvel –, de a nők esetében is
komoly csökkenés történt.) Ez a világátlaghoz képest is bő két éves elmaradást,
Tunéziáéhoz, Pakisztánéhoz hasonlítható értéket jelentett. A negatív trend csak
a 2000-es években ért véget. Az évtized első és második fele között 2,2 évvel,
67,2 esztendőre emelkedett a születéskor várható élettartam értéke, ami azonban
még mindig elmarad a globális átlagtól. Kétségtelen viszont, hogy a korábban
viszonylag sűrűn kiépült egészségügyi és oktatási intézményrendszer legelemibb
funkciói a súlyos finanszírozási problémák ellenére az átmenet során és után
is elérhetők maradtak. Ennek köszönhetően folytatódott a csecsemőhalandóság
csökkenése (1980–1985: 26 ezrelék; 2005–2010: 11 ezrelék), az írástudatlanság
mértéke pedig mindkét nem esetében 1% alatt maradt.
Oroszország az átalakulás idején a szovjet haderő jelentős leépülésével együtt
is megtartotta katonai nagyhatalmi szerepét, és – különösen a 2000-es évektől
– regionális befolyását. Igaz, a Szovjetunió megszűntekor létrehozott Független
Államok Közösségében az állandó tagországok száma időközben kilencre csökkent, ugyanakkor 1996-ban vámunió jött létre Belarusz, Kazahsztán és
Oroszország között, amelyre építve 2000-ben – Kirgizisztán és Tádzsikisztán
csatlakozásával – létrejött az Eurázsiai Gazdasági Közösség, 2015-ben pedig az
Eurázsiai Gazdasági Unió Belarusz, Kazahsztán, Oroszország és Örményország
között. Oroszország egyben állandó résztvevője a BRICS országok 2009 óta minden évben megtartott csúcstalálkozóinak, alapító tagja a BRICS által 2014-ben
létrehozott, a Világbankkal és a Nemzetközi Valutaalappal szemben ellensúlyt
képező ún. Új Fejlesztési Banknak (New Development Bank). A globális szuperhatalmi státusz ugyanakkor már a múlté, sőt gazdasági tekintetben időről időre
a nagyhatalmi is megkérdőjeleződik: Oroszország a világ exportjának 2,8%-át,
importjának 1,8%-át adja, amivel a 10., illetve a 16. helyen áll a nemzetközi rangsorban. Közben a globálisan befektetett külföldi működőtőke-állomány (inward
FDI stock) csupán 2,1–2,4%-a található Oroszországban (a 2010-es évek évenként
változó adatai alapján), a kihelyezett FDI (outward FDI stock) tekintetében pedig
1,9% az ország globális részesedése – előbbi érték Ausztráliáétól, Hollandiáétól,
Brazíliáétól is elmarad.
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3.1. AZ OROSZ NACIONALIZMUS ARCAI
A világ eseményeiről érkező hazai híreket figyelve a mindennapokban is érzékelhető az orosz nemzeti érzés jelenléte, erősödése. A rangos sporteseményeknek
is otthont adó orosz állam különböző helyszíneken tárja fel önmagát az érdeklődők előtt, az elnöki nyilatkozatokban az orosz nemzeti érdekek és az orosz ember védelme hangzik el, a kormányzati retorika kifejezetten nemzeti jellegre épít.
Oroszország önnön nemzeti létét felfedezve, az állam helyett az embert középpontba helyezve, nacionalista jellegű politikával lép a világ színe elé a 21. században. Ez azonban nem csupán a kormányzati politika által diktált irányvonalként
értelmezhető, sokkal inkább a politikai elit válaszaként jelentkezik a közösségben
érzékelhető változásokra. Az orosz társadalomban egyre inkább jelen van a nacionalizmus – fogalmazza meg az orosz nacionalizmus jellegzetességeit taglaló,
2016-ban megjelent tanulmánykötet legelső mondatában Pål Kolstø (2016).
Meghökkentő élmény ez az egykori keleti blokk országaiban élő idősebb lakosság
számára, akik emlékeznek a szovjet proletár internacionalizmus hangzatos szólamaira. Jelzi mindannyiunk számára, hogy a Szovjetunió 1991-es szétesése óta a
térség társadalmai nagy utat tettek meg, csakúgy mint közöttük a leginkább meghatározó tényező, az orosz közösség is. A posztszovjet állapot – értelmezzük azt
akár térben, akár időben, vagy társadalmi, illetve materiális minőségben, változási folyamatban – az etnikai alapú nacionalizmusok markáns jelenlétét hozta. Míg
a 20. század végén a Nyugat számára a sokkoló élményt a széteső Szovjetunió, a
korábban kikezdhetetlen monolitnak tekintett alakulat perifériáján gomba módra
szaporodó nemzetállamok sora jelentette, az új évezredben a figyelem egyre inkább a központ, Oroszország, és annak markáns politikai irányvonala felé fordul.
A birodalmi jelleget megőrző Szovjetunió szétesése után a hamvaiból főnixmadárként feltámadó új Oroszország most kifejezetten etnikai gyökerű
nemzeti identitásában mutatkozik. A korábbi béklyóit levetkőzve csatlakozott ahhoz az áramlathoz, amit Benedict Anderson a nacionalizmus „utolsó
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hullámaként” aposztrofált (2006). Elméleti munkája, az Elképzelt közösségek
(Anderson, B. 2006) által teremtett alapokon követjük most végig a folyamatot,
ami végül felszínre hozta az orosz nacionalizmust a 21. században.
3.1.1. A nemzet mint horizontálisan elképzelt közösség
Magyar nyelven 2006-ban jelent meg Benedict Anderson sokat idézett elméleti munkája a nacionalizmusról. A korábbi általános vélekedéstől eltérően (amit a
közoktatásban itt Magyarországon is mindannyian megismerhettünk) kiemeli a
19. századi „izmusok” közül a fogalmat, és arra mutat rá, hogy egy több évszázada
formálódó jelenségről van szó, ami gyökeresen átalakította a társadalmak gondolkodásmódját szerte a világon. Nem az ipari forradalom és a modernizáció egyik
termékeként értelmezi, hanem a földrajzi felfedezésekkel és a kapitalizmussal
hozza szorosabb kapcsolatba. Kiemeli a könyv majd később a sajtótermék nyomtatásának szerepét abban a folyamatban, ami segítette a dinasztikus, Istentől származtatott hatalom alatt élőket abban, hogy egy olyan közösséget képzeljenek el,
amiben az emberek egymás mellett élnek egy naptár és óra szerint haladó időben.
Elméletének egyik kulcsa tehát a horizontális gondolkodás megjelenése a társadalmak életében. E világnézeti váltás előzménye a szakralitáshoz kapcsolódó
vertikális felfogás az égi (isteni) és földi (emberi) jelenségek között, amelyben
az összekötő kapocs az egyház és a dinasztikus uralkodó, aki hatalmát az égi
szférától kapta. A földrajzi felfedezések révén keletkező új információk, valamint
ezek nyomtatásban való eljuttatása az emberekhez megváltoztatta a gondolkodást – egymás mellett létező világok váltak a kapitalizmus kibontakozásával elérhetőbbé, a pluralizmus megtapasztalható jelenséggé vált. Szerepe lett a földrajzi
térnek, jelentősége lett a határok meghúzásának, elképzelhetőbbé váltak nagyobb
(a térben kiterjedtebb) közösségek.
Az orosz nacionalizmus jellegzetességeinek bemutatásához kiemeljük Anderson azon
megállapításait, amelyeket a soknemzetiségű birodalmak 19. századi, nemzeti jellegű
átalakuláshoz fűzött, ami a fentebb röviden bemutatott gondolati váltás sajátos ötvözetének kísérleteként értelmezhető. A Seton-Watson, H. (1977) által „hivatali nacionalizmusnak” nevezett jelenség azt a mechanizmust takarta, amiben a birodalmak
vezetői (a nemzeti jellegű mozgalmak leverése után, vagy éppen azzal egy időben) megkísérelték átmenteni hatalmukat és államukat a nemzeti keretek közé, sajátos nemzeti
karaktert adva az államnak; Anderson megfogalmazásában „a nemzet rövid és feszes
bőrét próbálták a birodalom hatalmas testére ráhúzni” (Anderson, B. 2006. p. 80). E
folyamathoz kapcsolódik a hazai társadalomtudósok munkáiban russzifikációnak (a
fordításokban oroszosításnak) nevezett folyamat, amiben a cári hatalom a 19. század
végén kifejezetten orosz jelleget öltött, és kiépítette az orosz nyelvű államigazgatási
gépezetet, valamint a hozzá kapcsolódó oktatási rendszert.
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Ugyan az első világháborúval ezek a dinasztikus kísérletek elenyészetek és a nemzetállami keretek nemzetközileg legitimált normává értek a második világháború
végére, a Szovjetunió létrehozása és az ún. második világ működése mégis magában
hordozta a fent bemutatott hatásmechanizmus továbbélését. E fejezetben ezt alapul
véve követjük nyomon a szovjet típusú nemzetépítés elődjéhez hasonló birodalmi
karakterét az orosz nemzettudat alakulásában, megkockáztatva azt a kijelentést,
hogy a hivatali nacionalizmust csak az 1990-es években oldják fel a nemzetállami
léttel lehetőséget kapó, etnikai alapú nemzeti törekvések. A késleltetett folyamatnak azonban sajátja lesz az a jelenség, amelyet Anderson a felszabaduló gyarmatok
megkésett nacionalizmusa kapcsán állapít meg: „az új államok nemzetépítő politikájában a valódi, népi lelkesedés, illetve a nemzeti ideológia szisztematikus, olykor
machiavelliánus, a tömegmédián, az oktatási rendszeren, a közigazgatási szabályozáson stb. át való elterjesztésének együttes jelenlétét” (Anderson, B. 2006. p. 99).
Az új évezred küszöbén előbújó posztszovjet nemzetek etnikai alapú nacionalizmusát tehát a retrográd hatalmi elitek fordítják saját hatalmuk további erősítésére, az
információs társadalom által nyújtott, rendkívüli módon kibővült kommunikációs
eszköztár segítségével. Ez alól az orosz sem lett kivétel; a jelenlegi kormányzat által
támogatott etnonacionalizmust jelen írásunkban a szakirodalmak alapján feltáruló,
évszázadok alatt formálódó különböző rétegei felől közelítjük meg.
3.1.2. A cári orosz birodalmi gondolat jellegzetességei
A 21. században jelentkező orosz etnonacionalizmus sajátosságai között igen meghatározó, de inkább a klasszikus/ortodox nemzeti gondolatot éltetők körében mérvadó az erős orosz állam eszméje (Kolstø, P. 2016). Gyökerei az orosz birodalmi
múltban, az évszázadokon át extrém sikereket elérő expanziós politikákban keresendők, amelyek ideológiai megalapozását IV. Iván, I. Péter és II. Katalin uralkodásához köti az orosz történetírás. „Az orosz történelem egyik érdekes vonása az,
hogyha megtorpant is az egyik irányba történő előnyomulás, a másik irányba sikeresen folytatódhatott” – jegyezte meg orosz történelemről szóló, magyar nyelven is
megjelent monumentális alkotásában Mihail Heller (1996. p. 224). Az egymással
szembenálló kisebb orosz fejedelemségek feletti központosított hatalmat megteremtő állam a külső veszély ellenében hívta életre a belső egységet, és folyamatos
háborúkkal biztosította annak fennállását a 15. századtól (Heller, M. 1996). A
folyamatosan hangoztatott, keletről jövő veszéllyel szembeni védekezés mellett a
nyugatra történő támadás összekapcsolódott ebben a gondolatmenetben. A területi
kiterjedés növekedésével az irányok is más tartalommal telítődtek; Szibéria hatalmas területeinek ellenállás nélküli elfoglalása után a hatalom által értelmezett
veszély inkább a déli és délkeleti területekre tevődött át, megteremtve a 18. század
uralkodóinak nagy ívű világhatalmi terveit, miközben a nyugat felé való területi
növekedésben sokkal inkább a szükségszerűség vált magyarázó tényezővé.
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Amint a moszkvai állam láthatóvá vált Európa térképén a 16. században, ami köszönhető az ide látogató európai utazóknak, különösen Sigismund von Herberstein
német diplomatának és az általa készített, gazdagon, térképekkel is illusztrált úti
napló nyomtatásban való megjelenésének, a megélénkülő kapcsolatok egyre inkább a kelettel szemben hangsúlyozott európaiságot helyezték előtérbe. Ez megmutatkozott a bizánci örökség átvételében (Moszkva az új, a harmadik Róma),
a kereszténység védelmében a barbár (és) iszlám hatalom ellen indított támadásokban, és kicsúcsosodott az európai körutazásáról hazaérkező I. Péter cár keleti szokásokat üldöző drasztikus intézkedéseiben. Az orosz történelmet népszerű
munkájában részletesen bemutató Vaszilij Kljucsevszkij a 20. század elején így
fogalmazta meg az orosz nép küldetéstudatát: „Népünket a sors Európa keleti
kapujába állította, hogy megvédje a kontinenst az oda betörni akaró, prédaleső
Ázsiától. Évszázadokon át használta erejét az ázsiaiak előrenyomulásának feltartóztatására… Arccal nyugat felé, a gyarmati javaival, a fahéjjal és a szegfűszeggel
foglalkozó Európa azt érezte, hogy hátulról, az ural-altaji Kelet irányából semmi
sem fenyegeti…” (Idézi Heller, M. 1996. p. 163). A „Mi és Ők” orientalisztikus
megfogalmazásában tehát az orosz állam egyértelműen elhatárolódik az Európa
által konstruált Kelettől (Said, E. W. 2000), miközben öntudatát fejezi ki a pravoszláv egyház védelmében kifejtett, nyugat felé irányuló, katolikus és protestáns
államokkal vívott háborús konfliktusaiban (Heller, M. 1996).
A 16. században IV. Iván uralkodásának idejére épült ki a központosított államszervezet, megtörtént a nagyarányú területgyarapodás, ami immáron átlépve a
korábbi kereteket, a rettegett keleti ellenfél, a tatárok ellenében is megvalósult. A
tatár kifejezés gyűjtőfogalom volt az orosz hatalom és az orosz ember számára:
már nem csupán az egykori hódító Mongol Birodalom szétesése után maradt államalakulatok lakóira használták (főként nem a tatár nyelvű népességre); a barbár
ősellenség, a másság, a rossz megtestesítői voltak mindazon népek, amelyek a
keleti szláv fejedelemségeken „túl”, tőlük keletre éltek (Heller, M. 1996). Az
ellenük meghirdetett keresztes háború mellett már ekkor kikristályosodott az
orosz állam egyik kulcsfontosságúnak tekintett birodalmi törekvése, a tengerek birtoklása. A Balti-tenger (Nyugat és Észak), a Fekete-tenger (Kelet, majd
Dél), majd a Kaszpi-tenger (Kelet) birtoklásáért indított háborúk azonban már a
Rurik-dinasztia kihalása utáni trónutódlási kérdések megoldásával, a Romanovdinasztia uralkodói alatt értek el maradandó eredményeket a 18. században.
Az egyszerre három irányba történő háborús terjeszkedési politika első, igen látványos, rengeteg anyagi és emberáldozattal járó kísérletei I. Péter uralkodása alatt valósultak meg, de eredményes realitást utódai, különösen II. Katalin országlása alatt
nyertek. Mihail Heller így jellemezte ezt a birodalmi politikát: „Oroszország katonái életét sem kímélve, rengeteget áldozott arra, hogy területét minden irányban
kiterjessze. Ott, ahol ezt más országok akadályozták, ’védelmi imperializmusának’
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eszköze a hadsereg volt. A sztyepp, a tajga és a tundra végtelen térségein viszont
az államtól menekülő szökevények lettek az állampolitika instrumentumává.
A szabadságukat kereső és a földesurak, a hatalom elől menekülő szökevények
gyarmatosították azt a területet, amelyen aztán nyomukban megjelent az állam”
(1996. p. 314). A világhódító álmokat dédelgető I. Péter nagy ívű katonai akciói
közül a rövid ideig tartó, tiszavirág életű sikereket hozó, a fekete-tengeri kikötőért vívott déli háború egyetlen eredménye a korábban virágzó kikötőváros, Azov
megsemmisítése volt. Az éveken át húzódó északi háború megteremtette az áhított balti-tengeri partvidéket és az orosz kikötő létesítésének lehetőségét. A keleti háború is meghozta a rövid életű sikereket, hiszen az első alkalom volt, hogy
orosz fennhatóság alá került a Kaszpi-tenger nyugati partvidéke és Baku városa.
Ez utóbbi mögött azonban a birodalmat építő cár keleti terve bújt meg, amelynek
értelmében az Indiával és Kínával való közvetlen érintkezést tűzte ki célul. A gazdasági haszon mellett (a közvetítőkereskedelem legyen orosz kézen) óhajtotta ezt
annak okán, hogy a nagy európai államok sorában méltó helyet kapjon birodalma,
továbbá megfogalmazódott az orosz állam és nép küldetéstudata is: az európai civilizáció eredményeinek továbbvitele kelet felé (Heller, M. 1996).
Utódai tovább folytatták a grandiózus tervek megvalósítását. Anna cárnő uralkodásának idején a hatalmi elit egyik tagja, Ivan Kirillov nevéhez köthető annak a tervnek a részletes kidolgozása, hogyan lehetne összeköttetést teremteni
India és Oroszország között. A stratégia értelmében katonákkal őrzött utak által
összekötött erődítmények sorát kell kiépíteni, amelyek mögött a már biztosított
földekre orosz telepeseket szükséges áthelyezni. A 18. század folyamán gomba
módra szaporodó erődítmények alapítási dátumai alapján jól nyomon követhető a terjeszkedő állam előrenyomulása. A Kirillovhoz köthető keleti terv nyomán II. Katalin uralkodása alatt hasonló módon valósult meg déli irányban, a
Fekete-tenger felé az ún. Új-Oroszország hatalmas területeinek birtokba vétele
a tatárok (és kozákok) rovására. A cárnő nem India, hanem Konstantinápoly felé
tekintett, az általa támogatott görög terv az egykori bizánci főváros, az Oszmán
Birodalomhoz tartozó Isztambul meghódítását, a Földközi tengerhez való kijutást
célozta meg. Oroszország látványos nyugati és déli sikerei mellet az „indiai terv”
is haladt a maga útján: a Kaszpi-tenger nyugati medencéjének tartós meghódítása
is bekövetezett II. Katalin uralkodása alatt.
A 18. század látványos katonai sikerei, valamint Szibéria hatalmas területeinek szinte
fegyverek nélkül való elfoglalása után a következő évszázad uralkodóinak idején már
kisebb területi gyarapodások és kudarcokat (is) hozó háborúk kísérték a terjeszkedő
birodalom hatalmi koncepcióját. Mégis a 19. század lesz az, amely elhozza a verhetetlen hadsereg mítoszát, a kollektív büszkeség, az orosz azonosságtudat eme nemzetté alakuláshoz vezető útjának egyik első akkordját. Napóleon oroszországi hadjárata, a kétes kimenetelű borogyinói ütközet, majd a francia hadsereg szégyenteljes
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visszavonulása és szinte teljes megsemmisülése után az Orosz Birodalmat legyőzhetetlennek aposztrofálta az európai közvélemény. A külső támadás és fenyegetettség,
az ellenfél pusztításai pedig felélesztették az orosz lakosságban az együvé tartozás
érzését, az uralkodóval szembeni feltétlen lojalitás kifejezését, valamint a közös
fellépés szükségességét a hódítóval és hadseregével szemben.
Az erős állam és az erős nemzet mítosza tehát megszületett az orosz identitástudatban és a nemzetközi közvélemény előtt egyaránt. A 19. század további háborúi
azonban kimutatták e verhetetlen birodalom gyengeségét, az elmaradottságot is,
amelyet az orosz értelmiségiek olyan szenvedélyesen fogalmaztak meg ebben a
korszakban. Mind inkább kiviláglott a kapitalizmussal megváltozó világ, és az
átalakuló társadalmakban meginduló átrendeződéssel járó feszültségek jelenléte
a hatalmas birodalomban, amely a nemzetállami koncepció erősödésével egyre inkább egy kiüresedő hatalmi struktúra jelképévé vált. A többnemzetiségű
birodalmak által mesterségesen fenntartott, ingatag nemzetközi kapcsolatrendszer, a hatalmi szerződéseken alapuló, határok felett őrködő „Szent Szövetség”
Európájának egyik kulcsszereplője sem mentesült a változatlanságban érdekelt
hatalmi elitek minden erőfeszítése ellenére is bekövetkező belső átalakulástól.
3.1.3. A többnemzetiségű birodalom és a nemzeti gondolat
Míg a 18. században az európai magaskultúra, valamint a nyugatias életmód elterjedése és divatossá válása az orosz arisztokráciára korlátozódott, addig a 19.
században már a társadalom szélesebb rétegei számára is érzékelhetővé vált – a
nyomtatott sajtón túl a nyugati katonai cselekmények, illetve a nyugatról érkező
támadások okán is. Ezzel egy időben egyben saját másságát is megélte a társadalom, aminek legfőbb manifesztumait az orosz értelmiségi körök az ortodoxiában
és az orosz nyelvben látták. Az oktatási reformok, valamint az európai mintájú
felsőoktatás megszervezésével az orosz nyelv virágkoraként emlegetik a 19. századot. Ugyanekkor megfogalmazták elmaradottságukat is Európához képest, sürgető feladatként aposztrofálva a társadalom modernizációját. Az orosz értelmiség
két csoportjának (nyugatosok és szalvofilek) vitájában az elmaradottság leküzdésének szükségességével szemben az ortodoxiából (is) adódó, Nyugattal szembeni
erkölcsi fölény megfogalmazása is megjelent.
A hatalom oldaláról a soknemzetiségű birodalomban az összetartozás erősítése érdekében elsőként az ortodoxia perifériákon való erőltetett terjesztése jelentkezett – főként a görögkatolikusok és az iszlám hívők körében, kevésbé intenzíven a lengyel és balti térség római katolikus és protestáns alattvalói esetében
(Seton -Wattson, H. 1977). A meghódított perifériaterületekre továbbra is jellemző
volt az orosz telepesek szervezett telepítése, ami a megbízható alattvalók helyi jelenlétéből fokozatosan vált az orosz jelleg erősítésének eszközévé a társadalom és
62

Az etnicitás térségi jellegzetességei
hatalom átalakulásával. A nemzeti jelleg formálódásában további szimbolikus értékű esemény volt a régóta halogatott jobbágyfelszabadítás, amit 1861-ben a krími
háború megdöbbentő és kiábrándító kudarcai érleltek meg (a győzhetetlenség mítoszával a vereség összeegyeztethetetlen volt). Ezzel megvalósulhatott az orosz nép
szimbolikus egysége, megszűnt a társadalom közös érdekeinek érvényesítése előtti
legfőbb akadály. Ám az orosz cárhoz való hűség, az autokratikus hatalom jelentősebb összetartó erőnek bizonyult, mint az orosz nemzettudat. Ez a hatalom módosította a 19. század második felében politikáját, amivel megpróbált a modernizáció
hatására átalakuló társadalomban az események elébe menni, és a nemzeti ébredést
megelőzve saját hatalmát igyekezett nemzeti alapon megerősíteni. A russzifikáció,
vagy oroszosítás folyamata a soknemzetiségű birodalom hatalmi elitjének hatalommentési kísérleteként értelmezhető (Anderson, B. 2006).
A russzifikáció politikájának hatását a nemzetté válás folyamatában
Hugh Seton -Wattson mutatta be 1977-ben megjelent munkájában (Nation and
States – Nemzetek és államok). A szerző az 1880-as évekre, III. Sándor uralkodásának idejére teszi a fordulatot a hatalom attitűdjében. Ekkor indult útjára az oroszosítás
(russzifikácija), amelynek célja az volt, hogy a birodalom alattvalói orosznak vallják
magukat, és ne csak az uralkodónak, hanem az orosz nemzetnek tartozzanak hűséggel. Az orosz nyelvet és kultúrát helyezték minden más kultúra fölé abban a birodalomban, amelynek csak közel fele bírta ezt a nyelvet és élt szervesen ebben a kulturális
közegben. Az oroszosítás ideológiája kettős céllal fogalmazódott meg. Egyrészt azzal,
hogy a nyelvet és a kultúrát az oktatás révén megnyissák a birodalom minden alattvalója előtt, mellyel egyben lehetőséget adtak arra, hogy idővel a periférián élő, más
nyelvű, kultúrájú és vallású lakosság is felemelkedhessen, orosszá válhasson: részt
vehessen az állam működtetésében, részesüljön azokból az előnyökből, amelyekből
a domináns orosz nyelvet beszélők (ezért nevezi az oroszosítást Seton-Wattson hivatali nacionalizmusnak). Másrészt viszont saját hatalmuk erősödését várták attól,
hogy alattvalóik homogén nemzetként erősítik államukat. Az oroszosítás elsőként a
birodalom azon peremterületein jelent meg, ahol az orosz hódítás előtti időszakból
fennmaradt, több évszázada működő oktatási és közigazgatási rendszer volt érvényben. A balti térségben a német nyelv ellenében vezették be az oroszt, de azáltal, hogy
a közszféra minden szintjén kötelezővé tették, a németeken kívül a vidéki észt, lett és
litván lakosság számára is nehezen elfogadható változásokat eredményezett. Hasonló
volt a helyzet a szomszédos finn területeken, Ukrajnában, vagy a Kaukázus leginkább
cárhű államában, Örményországban is (Seton-Wattson, H. 1977).
A hatalom által képviselt nézőpontot kiszélesítve a russzifikáció a társadalom oldaláról
is megközelíthető, így három típusát különböztetik meg abból kiindulva, hogy a kifejezés magában rejti az oroszosítás és az orosszá válás fogalmát egyaránt: a spontán, az
adminisztratív és a kulturális russzifikációt (Thaden, E. C. 1981; Weeks, T. R. 2004).
A hatalom hozzáállásának megváltozása az orosszá válás folyamatát a társadalom
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oldaláról egyszerre erősítette és gyengítette. Egyrészt elősegítette a spontán russzifikáció
felfutását, mert lehetőséget biztosított az orosz nyelv és kultúra átvételére az oktatási
rendszeren keresztül. Az adminisztrációban kötelezővé tett orosz nyelvhasználat szükségessé tette a nyelv megismerését (adminisztratív russzifikáció), miközben az írásbeliség terjedésével, a különböző szláv nyelvek írott és (nyomtatott) formáinak megjelenésével egyben lehetőség nyílt a hasonlóságok feltárására, a különböző szláv kultúrák
hatalom által erőltetett közelítésére (kulturális russzifikáció).
A hatalom oldaláról e politikai attitűd megjelenésének magyarázatát Weeks, T. R.
(2004) kifejezetten a jobbágyfelszabadításhoz köti, aminek eredményeként olyan
szabad alattvalók „váltak láthatóvá” a hatalom számára, akik jelentős része nyelvében és kultúrájában különbözött a domináns közösségtől. Továbbá kiemeli a nyugati,
európai struktúrák szerint működő területek meghódítását, melyek felett a valós hatalmi kontroll a központosított, egynyelvű bürokrácia kiépítésével valósítható meg.
Vaszilij Kljucsevszkij a következő módon fogalmazza meg azt a dilemmát 1911-ben:
„Az orosz állam etnikai összetételével kapcsolatos ellentmondás tapasztalható az
európai, nyugati és az ázsiai, keleti végeken: amott olyan népeket hódítottunk meg,
amelyek kultúrája sokkal magasabb a miénknél, emitt meg amelyeké sokkal alacsonyabb. Amott azért nem boldogulunk a leigázottakkal, mert nem tudunk az ő szintjükre emelkedni, emitt meg azért nem akarunk boldogulni, mert megvetjük, s nem
tudjuk a magunk szintjére emelni őket. Ott is, itt is velünk egyenlőtlenek vannak,
s ezért ellenségeink.” (Heller, M. 1996. p. 560). A hatalom egyenlősítő válasza a
perifériákkal kapcsolatos problémakörre az oroszosítás politikája volt.
Az orosszá válás elé azonban számos akadályt gördített zártságából adódóan a
társadalom. Különösen azok számára volt ez elérhetetlen, akik a külső jegyeikben
eltértek a szláv lakosságtól, de már a nevek is önmagukban jelezték az adott állampolgár etnikai hovatartozását, kulturális kötődését, ezáltal társadalmi státuszát
(Seton-Watson, H. 1977). Orosznak lenni kiváltságos állapot volt, amiben a frissen beemelt parasztság is nehezen illeszkedett be, lassan ébredt ennek tudatára.
Bizonyos társadalmi csoportok számára az orosszá válás eleve lehetetlen volt: a zsidóság mellett kirekesztették az iszlám hívőket is, valamint hit kérdésében általában
jellemző volt, hogy az ortodox egyházhoz tartozás szinte előfeltételnek számított
(Weeks, T. R. 2004). Azok az Orosz Birodalomban élt egyének, akik orosszá kívántak válni és az állam által szervezett oktatási rendszerből kilépve megindultak a
bürokrácia ranglétráin, valójában két világ közé szorultak. Az orosz hatalmi elitek
számára nem voltak elég oroszok, a kulturális kötődésük okán viszont már eltávolodtak eredeti etnikai közösségüktől. Ugyanazt az identitásválságot és kényszerpályára kerülést élték meg, mint amit számos szerző bemutatott már a gyarmatosított területeken a rendszerbe bekapcsolódott helyiek kapcsán (Anderson, B. 2006;
Said, E. W. 2000; Fanon, F. 2004, 2008). A hivatali nacionalizmus rabjává váltak, a
hatalom képviseletéhez igazodtak.
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A spontán russzifikáció így valójában csupán látszatsikereket ért el, de általánosságban is elmondható, hogy az orosz kulturális befolyás növekedése mellett
az adminisztratív oroszosítás a célterületeken fiaskónak bizonyult. A hatalom
oroszosítási kísérletének európai perifériákon jelentkező kudarca mutatkozik meg
az 1905-ös forradalmi megmozdulások nemzeti jellegében: itt a szegényebb néprétegek által támogatott mozgalmakat a képzett értelmiségiek által hangoztatott
orosz veszély elhárítása, és az elnyomó hatalomtól különböző önazonosság megélésének igénye is jelentkezett. Hasonló volt a helyzet az első világháború alatt
zajló forradalmak esetében is, azonban a központi hatalom összeomlásával ekkor
a függetlenedés lehetősége is megnyílt, igaz, csak rövidebb-hosszabb időre.
Az orosz társadalom zöme viszont – különösen a paraszti tömegek és a városi
legszegényebb rétegek – továbbra sem élt meg sorsközösséget a kiváltságos rétegekkel, forradalmi megmozdulásaikat pedig kegyetlenül leverte a hatalom, így a
közös érdekérvényesítés igénye sem kapott megerősítést. Az orosz értelmiség üdvözölte az oroszosítást, hangoztatta a pravoszláv egységet, és az orosz kulturális
küldetéstudat szellemében támogatta a „kisorosz” (ukrán) és belarusz kultúra beolvasztását. Az utóbbi különösen a paraszti rétegek „eltévelyedett” (káros nyugati, katolikus, vagy éppen protestáns befolyás alatt álló) tömegeinek orosz kultúra
felé való fordításának igényeként fogalmazódott meg (Pavlenko, A. 2011).
Ugyanakkor az orosz értelmiség az autokráciát is az orosz nép sajátosságának
tekintette, tehát a fennálló hatalmi rendet támogatta (Seton-Wattson, H. 1977;
Weeks, T. R. 2004). Néhány év alatt azonban ez utóbbi gyökeresen megváltozott. A változatlanságban érdekelt kiváltságos rétegeket és az autokratikus
cári hatalmat is megsemmisítette a háborús nélkülözések hatására túlfeszített
tömeg. Egyrészt a felemásan megvalósított modernizáció, a kapitalizmus negatívumainak végletes erősödése szinte mindenütt kiváltotta a tömegmozgalmak
jelentkezését. Másrészt az európai jellegű oktatási rendszer kiépítésével megjelent a nem kiváltságos rétegekhez tartozó értelmiség, amely már kifejezetten
össznemzeti jelleggel, mindenki képviseletében fogalmazta meg változások
iránti igényét és az ezek kerékkötőjévé vált kiváltságos rétegek eltávolítását,
melyek nem képviselték többé az össznépi érdekeket, az értelmiség olvasatában
többé már nem látták el feladatukat. Az elfojtott majd robbanásszerűen bekövetkező változás intenzitását mutatta, hogy a cári család halála után néhány
évtized alatt a kiváltságos rétegek képviselői megszűntek létezni.
3.1.4. Orosz nemzetépítés a Szovjetunióban
A bolsevik hatalomátvétellel a Lenin és Sztálin által kidolgozott szovjet nemzetiségpolitika megvalósítása is útjára indult az 1920-as években. A szeparatista
nacionalizmus féken tartása érdekében kidolgozott irányvonal értelmében – amit
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Terry Martin részletesen bemutatott 2001-ben megjelent monográfiájában – a
Szovjetunió minden népe számára biztosított volt a nemzettudat megélésének lehetősége (Martin, T. 2001). A soknemzetiségű birodalom további egyben tartása
érdekében be kellett áldozni az Orosz Birodalomban formálódó, homogenizációra
törekvő, a korábbi hatalmi struktúrák túlélését szolgáló egységes orosz nemzettudat kialakításának felemás kísérletét. Ezt eleve indokolta a bolsevik hatalom retorikája, ami a korábbi rendszer szöges ellentéteként definiálta magát. Minden nemzetként elismert népcsoport kapott önálló területet, saját hatalmi elit igazgathatta
a saját területegységét (az államot), anyanyelvét használhatta itt (állam)nyelvként,
sőt, támogatták az így elismert nemzetek kultúrájának érvényesülését is. Ez az
elv érvényesült a soknemzetiségű Orosz Szövetségi Szovjet Köztársaságon belül
is, ahol még a nemzetiségi területeken élő orosz lakosság számára is kötelezővé tették az ott többségben élők nyelvének használatát (Martin, T. 2001). Az
Orosz SZSZK „internacionalizálása” volt a példája annak, hogyan űzik el a kommunizmus építésével a Szovjetunióból a cári birodalom nemzeti sovinizmusának árnyát, hogy a korábbi orosz hegemónia hogyan adja át a helyét a népek
közötti egyenlőségnek. Ezzel összefüggésben érvényesült a tagköztársaságokban
a „meggyökeresedés” (korenyizácija) politikája (Bottoni, S. 2014), aminek célja
egyrészt a szovjet rendszer elfogadása és beépülése az adott terület hivatalosan
elfogadott nemzetének életébe, továbbá a helyi („bennszülött”, az adott helyhez
köthető gyökerekkel rendelkező) rendszerhez hű nómenklatúra kiépítése.
A szövetségi köztársaságok és autonóm területek léte azt sugallta tehát, hogy
az állam bizonyos fokig lehetőséget ad a népek önrendelkezésére. Ez főként a
nyelvhasználat lehetőségeiben mutatkozott meg az alapfokú oktatási intézményekben és a nyomtatott sajtóban. Ennek kifejezetten propagandisztikus célja
volt, hiszen a központi szervek által szigorúan ellenőrzött, a kommunizmus ideológiájának megfelelő tartalmakat kívántak minél szélesebb körben elterjeszteni,
amit úgy tudtak hatékonyan megvalósítani, ha anyanyelvükön juttatták el azokat
a lakossághoz. Az új hatalomhoz és annak nézeteihez lojális embertömegek kiművelése – a „meggyökeresedés” (korenyizácija) politikájának megfelelően – a
saját nyelvükön keresztül történt. A nyugati szakértők viszont, a 20. század második felében szerzett másodlagos (főként statisztikai) információk alapján csupán a rendszer toleranciáját érzékelték a nyelvhasználatban: a statisztikai adatok
azt mutatták, hogy az állami iskolákban közel ötven különböző nemzetiségnek
engedélyezték az anyanyelvi oktatást, a nyomtatott sajtó és a könyvek kiadása is hetven féle irodalmi nyelven volt lehetséges az 1950-es és 1960-as évek
Szovjetuniójában (Silver, B. 1974a).
A nagy horderejű társadalmi változásokkal egy időben a hatalom bizonyos manifesztumai ugyanakkor változatlanok maradtak. A föderatív berendezkedésű Szovjetunió keretei egyben tartották az orosz cárok hatalmas birodalmát, a
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pártállami diktatúra kiépítése pedig a legfőbb döntéshozói jogkört egy új orosz
hatalmi elit kezében összpontosította, kifejezetten autoriter jelleggel. A kommunizmus retorikájából adódóan az ortodoxia hangoztatása teljesen háttérbe szorult,
de a hatalomhoz való lojalitás, valamint az orosz nyelv és az orosz kultúra továbbra is meghatározó eleme maradt a vezetés által közvetített, az oktatási rendszer, az
adminisztráció és a bürokrácia révén erősített csoporttudatnak (Bilinsky, J. 1981).
A fent bemutatott szovjet nemzetiségi politikával szemben mutatkozó ellentmondás
az orosz kultúra fölényének fenntartásával csak látszólagos: az internacionalizmus
eszményének megfelelően szükség volt egy közvetítő nyelvre is a népek között, ami
csak az orosz lehetett. Az orosz nyelv tanítása az 1970-es évekre már minden iskolában kötelező volt. A szovjet doktrína azt vizionálta, hogy a proletár internacionalizmus számára hamarosan csak a közvetítő nyelvre lesz szükség, ezért a nemzeti nyelvek kihalnak, és csak az orosz marad (Silver, B. 1974a). A kommunizmus építésének
előrehaladásával a nemzeti eszme is jelentőségét vesztené e gondolatmenet értelmében, ezért az erőszakos asszimilációs politika nem volt jellemző a Szovjetunióban.
A proletárdiktatúra építésében formálódó, a fenti, ma már utópisztikusnak nevezhető gondolatmenetet megtestesítő szovjet embereszmény felemás gyakorlati
megvalósulását mutatta be társadalomkritikájában Alexander Zinovjev az 1980as években, meghonosítva a tudományos gondolkodásban a „homo sovieticus”
kifejezést (Brom, L. 1988). A Szovjetunió, és általában a keleti blokk konformista átlaglakosának groteszk és negatív képe messze áll a szovjet ideológusok
által megálmodott győzedelmes szocialista embereszménytől. A Szovjetunió felbomlásával pedig a kapitalizmusban boldogulni nem tudó ember jelképévé vált:
hiányzik belőle mindaz, amivel a piacgazdaság keretein belül érvényesülhetne
(vállalkozó szellem, kezdeményező képesség, kockázatvállalás, felelősségvállalás) (Shiller et al. 1992). A homo sovieticust kevésbé értelmezik etnikai kontextusban, mint autoriter hatalomhoz igazodó, gazdasági szükségszerűségek hatására adaptálódó viselkedésmintaként; viszont vitathatatlan sajátossága az orosz
nyelvhez és kultúrához fűződő szoros kapcsolata (Govorukhin, S. et al. 1989).
Minden látszat ellenére kijelenthető tehát, hogy zajlott russzifikáció a szovjet időszakban is. Ugyan a különböző etnikumok lehetőséget, sőt, támogatást
kaptak közösségük szervezésére, továbbá kultúrájuk ápolására saját politikai
keretek között, de az orosz nyelv elsajátítása nyilvánvaló előnyöket biztosított a
lakosságnak: a társadalmi felemelkedés, a biztosabb egzisztencia záloga volt. A
cári adminisztratív irányultságú russzifikáció jellege módosult a szovjet vezetés alatt: míg a korábbi időszakban a direkt politikai szándék volt a legerősebb
elem, most a hatalom indirekt módon hatott a személyes döntésekre. Sokkal
inkább a korábban spontánnak nevezett jellege erősödött, amikor a nem orosz
lakosság egyéni döntések sorozatával gondolkodásmódjában és életmódjában
egyaránt orosszá válik (Aspaturian, V. V. 1968).
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Brian Silver 1974-es tanulmányában bizonyította két hipotézisét, amelyek szerint
az urbanizáció folyamata, valamint a Szovjetunión belüli belső migráció felfutása
erősítette a russzifikációt (Silver, B. 1974a). A nagy szovjet iparvárosok nem orosz
lakossága néhány generáció alatt lecserélte előbb anyanyelvét, majd elveszítette
eredeti etnikai, kulturális kötődését is. Előbbi boldogulásának záloga volt, utóbbi viszont a szovjetizáció folyamatában változó társadalom identitásvesztéseként
értelmezhető. A hivatalos politika által erőltetett szovjetizáció minden tagköztársaságban erősítette az orosz jelleget; ezt a jelenséget Vernon Aspaturian (1968)
oroszosodás-nak nevezte. Mivel a szovjetizálás a társadalom radikális transzformációjával járt együtt, a társadalmi mobilitás szétfeszítette a régi kereteket és
nyitottá tette az embereket a más, korábbitól gyökeresen eltérő szocializáció befogadására (Deutsch, K. W. 1961). A tömegkommunikáció és a modern technológia eszközei még inkább elősegítették az identitásváltást (Deutsch, K. W. 1966).
Mindezeket figyelembe véve további érvekkel is alátámasztható, hogy a városi lakosság életében sokkal intenzívebb volt ez a folyamat (Silver, B. 1974b). Szintén
hatást erősítő tényezőt jelent az orosz lakosság migrációja a szovjet időszakban.
Mivel a nem orosz etnikumok által lakott területekre az orosz lakosság a szovjet
időszakban elsősorban az adminisztratív központokba és a növekvő iparvárosokba költözött, ezért e helyeken kerültek közvetlen kapcsolatba a nem orosz lakosok
etnikai törzsterületükön belül is az orosz nyelvvel és kultúrával. Ugyanakkor a
korábbi tradicionális rurális kereteket megsemmisítette a szovjet rendszer, és az
iparosodás erőltetésével az urbanizációt szorgalmazta, így növekvő embertömeget érintett közvetlenül az oroszodosás folyamata, ezáltal a russzifikáció. Silver
továbbá arra is rámutatott, hogy a nők világának zártságából adódóan, a férfiak
körében sokkal intenzívebben hatott a russzifikáció (Silver, B. 1974a).
Anderson és Silver (1983) összehasonlító, kvantitatív módszerekkel dolgozó tanulmányában azzal foglalkozott, hogy a tagköztársaságok hivatalos nemzeteinek,
valamint az autonóm területek többségi etnikumainak is volt az oroszhoz hasonló
asszimilációs hatásuk, de ez kevésbé intenzíven, számában és arányában is lényegesen kisebb mértékben jelentkezett. Példaként említik a baskírok tatárrá, a
lengyelek ukránná vagy belarusszá, az oszétok grúzzá, a lezgek azerbajdzsánivá,
az ujgurok üzbéggé vagy kazahhá válását (Anderson, B. A. –Silver, B. 1983). Az
orosz nyelv elsajátítása és az orosz kulturális hatásokra való nyitottság azonban
egy sokkal markánsabb társadalmi mobilizáció katalizátora volt, ezért hatása
nyilvánvalóan jobban érvényesült.
A szovjet központi hatalom orosz nemzeti jellege tetten érhető annak kései (1970-es
években is jelentkező) retorikájában is, ami szerint az orosz, mint közvetítő nyelv
szükségességét nem csupán a gazdasági érdekek, a termelés hatékonyabb lebonyolítása támasztja alá, hanem az orosz kultúra fölénye a többiekkel szemben. E gondolatmenet értelmében egyrészt mivel Lenin anyanyelvéről van szó, így az emberiség
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legnagyszerűbb gondolatai oroszul születtek, másrészt e nyelv a legfejlettebb eredmények közvetítője, a legszentebb értékek őrzője is egyben (Bilinsky, J. 1981). E felsőbbrendűség tudata nem csak a hatalom képviselőinek beszédeiben és írásaiban volt
jelen, maguk az orosz emberek is érzékelték kiváltságos helyzetüket a szovjet rendszeren belül; különösen a tagköztársaságok szocialista nagyvárosaiban élők élték
meg intenzíven másságuk pozitív hozadékait életükben. A szovjet állampolgári lét és
az etnikai csoporttudat erőltetett megjelenítése között húzódó ellentét nem oldódott
fel abban az egyenlőségben, amelyet a szovjethatalom ideológiája a végsőkig hirdetett: ez nem csupán az orosz hegemónia ellen fellépő kifejezetten nacionalista jellegű
mozgalmak folyamatos erősödésében, hanem az etnikai pluralizmusban „tobzódó”
orosz nép fokozódó etnonacionalizmusában is testet öltött (Lapidus, G. W. 1984). Az
1980-as években a Szovjetunió így nem az épülő kommunizmus mintájaként, hanem
az utolsó soknemzetiségű birodalomként szűnt meg létezni.
3.1.5. A posztszovjet orosz etnonacionalizmus vonásai
A robbanásszerűen feltörő nacionalizmusok és a szovjet rendszer válsága következtében a tagköztársaságok határai mentén darabjaira hullott a Szovjetunió.
Utódállamai közül az Oroszországi Föderáció a világ legnagyobb területű,
17 millió km2-t meghaladó államaként közel kétszáz népcsoportnak/nemzetiségnek ad otthont. A posztszovjet tér hegemón állama tehát önmagában is egy multikulturális állam, amelyben az etnikai alapú orosz nacionalizmus egyre inkább
a kormányzat által is felkarolt harsány formában jelentkezik az ezredforduló után
(Kolstø, P. 2016). Mivel a megváltozott területen a magát orosznak valló népesség aránya a nagy etnikai kavalkád ellenére hosszú évszázadok óta először emelkedett 80% fölé (a Szovjetunió területén 50% volt ez az arány), ezért a modern
Oroszország először ölthetett nemzetállami jelleget (Tishkov, V. 1997).
Az új évezred nacionalistái a fentebb elmondottakból adódóan kétféle nézőpont
köré csoportosulnak. Az „államiak” a történelmi hagyományokra hivatkozva a
nagy és erős birodalom igézetében élnek, akiket gyakran „imperialistáknak” is
neveznek. Az etnonacionalisták fókuszában viszont kifejezetten az etnikai alapon
definiált orosz ember áll, táboruk erősödését pedig – ahogyan ez Európa más területein is megfigyelhető – a migráció intenzitásának és jellegének változása váltotta ki (Kolstø, P. 2016). A Szovjetunió létezésekor, majd annak felbomlása után
is, jelentős migráció zajlott az egykori tagállamok között. A nagy ipari központok,
az átalakuló gazdasági szektorok továbbra is igényelték a munkaerőt, így az oroszul tudó, de nem orosz etnikumú lakosság vándorlása a szegényebb területekről
is folyamatos volt. A szovjet rendszer idején képzett munkaerő azonban az ezredfordulóra elapadt, az elmaradott kaukázusi területekről, illetve Közép-Ázsiából
viszont továbbra is vándoroltak megélhetést keresők a nagy központokba, hiszen
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vízum nélkül tehették meg a határátlépést, és illegális munkásokként maradtak
az Oroszországi Föderáció területén. A képzetlen, nehezen integrálható, legszegényebb társadalmi csoportokat adó városi lakosságuk nagy feszültségforrást jelent
ma is a helyi lakosságnak, ezért az idegengyűlölet egyre inkább hangot kapott
köreikben (Kolstø, P. 2016), amelynek legfőbb célpontjai a muszlim bevándorlók
lettek.
A jelentkező társadalmi feszültségek hatására megnyilvánuló, a Putyin és kormányzata ellen irányuló megmozdulások nyomán a nemzetközi sajtóban populizmusáról elhíresült autoriter politikus nemzeti irányba fordította a hatalom
retorikáját, aminek nagy kérdése volt, hogy a fentebb bemutatott „állami” vagy
a „népi” irányzatot lovagolja meg. Hatalmának jellegéből adódóan az orosz
hegemónia megőrzésére és erősítésére törekedett, ezáltal az erős államot óhajtó
nacionalisták felé könnyebb volt a nyitás (Pain, E. 2016). Az idegenellenességgel egy időben fellángoló etnikai jellegű nacionalizmus azonban másféle
megoldásra várt. E helyzet megoldását a Krím-félsziget annektálása hozta el.
A katonai erőt demonstráló orosz állam a hivatalos retorika szerint a félszigeten élő orosz emberek védelmében indította meg a hadmozdulatokat. A sikeres
annexióval így a putyini kormányzat ismét hatalmas népszerűségre tett szert az
orosz lakosság körében (Kolstø, P. 2016).
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3.2. GEOPOLITIKA ÉS NYELV AZ EURÓPAI POSZTSZOVJET TÉRSÉGBEN
Tágabban értelmezett köztes-európai térségünkben nyelvi és kulturális alapon
szerveződtek a 19. században azok a helyi nacionalizmusok, amelyek ideológiai alapját képezték a megerősödő csoportok politikai törekvéseinek. A 20. században ez volt a kiindulópontja a helyi politika térformálásának is. Az 1989-es
fordulat óta a regionális identitások megerősödését és politikai önállósodási törekvéseiket is érzékelhetjük. Ezek a különböző csoportok öndefinícióiban, nyelvhasználatában, a kommunikációban történő nyelvválasztásában a politikai attitűdök kifejezésére is szolgálhat. Esetleg megfordítva: a nyelvválasztás a hatalom
által elvárt „helyes” viselkedési forma. Ezért az egyén nyelvhez, mint kommunikációs csatornához való viszonya sok esetben a különböző nyelvű/kultúrájú csoportok térkialakításában és térfoglalásában is megjelenik.
Alább a rendszerváltás után politikai vákuumba került európai posztszovjet térségre (Belarusz, Ukrajna, Moldova) fókuszálunk, amely hosszú évszázadok óta
geopolitikai pufferzónaként értelmezhető. A hatalmi centrumok a térség integrációját nem tudták véghez vinni, de hatásuk az itt élő társadalmakra markánsan
megjelenik. Ezért e pufferzóna lokális közösségeinek identitását meghatározó
külső és belső narratívái sokrétűek. A folyamatok bemutatásával górcső alá ves�szük a politika által is közvetve vagy közvetlenül irányított nyelvhasználat szerepét és jelentőségét az egyéb társadalmi (és gazdasági) folyamatok alakításában.
3.2.1. A nemzeti nyelv kialakulásának történelmi keretei
3.2.1.1. Alapok – a geopolitika által orientált kulturális hatások és a nyelv
A posztszovjet térség lakóinak jelentős többsége a keleti szláv nyelvek valamelyikét beszéli és csupán a Moldovai Köztársaság, illetve Ukrajna területén található nagyobb, milliós számú népesség, amelynek tagjai egy keleti újlatin nyelvet
beszélnek, jóllehet az ortodox vallás köti őket az egyházi szlávhoz is. A nyelv, a
kultúra, a politikai tradíciók a keleti szláv nyelvűeket a későbbi időszakokban sem
mindig különítették el egymástól. Sőt markánsan később az identitását amúgy birodalmi alapon alakító orosz népességtől sem. Ugyanakkor a keleti szláv csoportok számos jellegzetességgel bírnak, amelyek a rendszerváltás óta ellenpontként
szolgálnak a korábbi birodalmak explicit társadalomformálásával szemben.
A bizonytalan politikai helyzetben a nyelvi, kulturális és politikai törésvonalak
mentén több billegő identitású, vitatott különállású és eltérő politikai érdekű
etnikai csoport is kialakult. A köztük levő, már korábban is létező átfedéseket,
illetve különbségeket, ellentéteket a legutóbb időkig sem sikerült megszüntetni
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és egy világos keretrendszer mentén integrálni. Ezért a nyelvválasztás és nyelvhasználat tekintetében fontos, olykor politikai attitűdök érhetők tetten az egyén
és a hatalom oldaláról is. Az európai posztszovjet térség jelen fejezetben vizsgált
három országa különböző történeti szituációban keletkezett és szilárdult meg.
Területükön általánosságban elmondható, hogy a korai történelem folyamán legtöbbször hiányoztak a szilárd állami struktúrák. A vizsgált térség nagy részén
az első államalakulat a 9. században kialakuló, a keleti szláv törzseket integráló
Kijevi Rusz volt, amely a kohéziójának 12. században kezdődő csökkenése következtében végül a 13. századi tatár támadás miatt omlott össze. Ebben a geopolitikai szituációban létrejött hatalmi vákuumba került terület nagy részére kezdetben
nyugatról a 14. században a Litván Fejedelemség, majd a perszonálunióban egyesült lengyel-litván állam, később pedig (a mai Moldvai Köztársaság területén) a
Moldvai Nagyfejedelemség terjesztette ki hatalmát. A déli sztyeppei térségek a
Kijevi Rusz összeomlását követően – bár sokáig a tatárok ellenőrizték – hatalmi
árnyékban maradtak, egészen addig, amíg a Moszkva központú, egyre inkább
megerősödő Oroszország 15. századtól történő felemelkedése, és ezzel folyamatos nyugati irányú expanziója nagyjából a 17. században megindult.
A Kijevi Ruszt megalapító fejedelm a bizánci központú ortodox vallást tette uralkodóvá, így a vizsgált területen a keleti keresztény kultúra adta az alapszövetét a vallási és kulturális szituációnak. Alapvetően ezen a nyugati keresztény lengyel törekvések sem változtattak, illetve a más kulturális hátérrel rendelkező tatároknak nem
volt sem katonai, sem politikai erejük e kulturális alapok gyökeres átalakításához.
E korai időszak nyelvi állapotára az ekkor már alapjaiban keleti szláv nyelvű lakosság markáns túlsúlya volt jellemző. A szláv lakosság településterületén beszélt szláv nyelv a 10. században éppen elindult a differenciálódás útján, de ekkor
még alapvetően egy nyelvjárási kontinuumot alkotott, ahol az alatvalók többsége
egy helyi szláv dialektust használt. A különböző dialektusok további pályáját leginkább a kulturális kötődés befolyásolta. A társadalmi szervezettség, és az ezt
követően formálódó politikai központ igénye az a nyelvállapot, amely a különböző nyelvjárásokból táplálkozva hatalmi, politikai és persze nyelvi alapon az ún.
kulturális nyelvjárást alakította ki. A keleti liturgiájú lakosság tanult társadalmi csoportjai az ún. egyházi szlávot is ismerték és használták, amely a Cirill és
Metód munkássága nyomán elterjedt ószláv nyelv alapjain alakult ki. Ez a nyelv,
mint az egyház, illetve a kiváltságos csoportok nyelve, a két szerzetes (a főként
szülőhelyükön, a történelmi Makedóniában fekvő Szaloniki környékén beszélt)
anyanyelvén kívül a helyi, beszélt nyelvjárásokból is táplálkozott.
A perifériákon a sztyepp területek irányában több, más – főként türk – nyelvet
beszéltek, illetve a Moldvai Fejedelemség területén, főként a fejedelemség geopolitikai és belső gazdasági, illetve társadalmi megerősödése után az újlatin nyelvek
egy helyi nyelvjárása volt a kommunikáció alapja. A vizsgált terület nyugati részén,
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a lengyel/litván érdekszférában pedig az idők során egyre erősebb lett a lengyel
nyelv befolyása, így a közigazgatásban és a kultúra területén is. Ez volt a kedvezményezett helyzetben lévő társadalmi csoportok által is használt első számú nyelv.
Ugyanakkor a vidéki közegben a helyi keleti szláv dialektus továbbra is megmaradt.
3.2.1.2. A nyelv a kora újkori helyi társadalmakban
A fent bemutatott középkori nyelvállapotba a mai Belarusz és a mai NyugatUkrajna területén a lengyel/litván területen a perszonálunió szorosabbra fűzése
hozott változást (lublini unió, 1569), amikor a lengyel kultúra megerősödését láthatjuk a korabeli Lengyelország keleti részeiben is, az ún. „Kresy” területén. E folyamattal egyidejűleg, főleg a nemesség körében, azok udvarházainak közvetlen
közelében, illetve a városokban terjedt a nyugati szláv lengyel nyelv használata,
ami a kancelláriából, így a hivatalos közegből is egyre inkább kiszorította a korábbi keleti szláv elemekre épülő nyelvet (főleg az angolszász szakirodalom nevezi ezt a nyelvet „ruténnak”). Ez praktikusan azt jelentette, hogy annak népnyelvi
formája csupán a paraszti agrár vidékek közegében élt tovább (Dingley, J. 2001;
Radzik, R. 2002). Az a tény, hogy a későbbiekben Lengyelország felosztása következtében a jelenlegi belarusz területek az érdekszféráját dinamikusan nyugat
felé növelő Oroszország erőterébe kerültek, távolítják a hivatalos nyelvhasználatot is a korábbi helyi, illetve – nyugati szláv – lengyeltől (Ioffe, G. 2003a; 2003b).
A nyelvállapot tekintetében némileg eltért a folyamat Ukrajna mai területének
egy részén. A 14–15. században az Európa keleti felén létező hatalmi centrumok
perifériájának teinthető pufferzónában, a mai Ukrajna déli, délkeleti területén, a
kozákság kialakulása egy fontos mozzanat volt a később önálló ukrán nemzeti
öntudat kialakulásában. A lengyel–litván állam és a megerősödő Oroszország déli
határvidékén egy lényegében összefüggő szláv településterületen a Dnyepertől
egészen az Oka folyóig, hatalmi árnyékban alakult ki társadalmuk, leginkább a
feudális kötöttségek elől menekülő csoportokból.
A térség amolyan senkiföldjeként funkcionált, ahol az embereknek saját maguknak kellett az életet megszervezni, ami leginkább a külső, kezdetben tatár, később
török támadások elleni védelmet jelentette. Bár a különböző csoportokból álló
kozákoknak csak rövid ideig (a 16. században) sikerült szervezettségüket állami szintre emelni, de később is még hosszú ideig folytatott sajátos életformájuk,
kultúrájuk, szokásaik bizonyos fokig együvé tartozásukat erősítette. A kozákság
létezése nemcsak a lengyel kultúra további keleti irányú terjedésének szabott gátat, hanem a közös belarusz/ukrán nyelv, illetve identitás kialakulásának is. 1654ben a zaporozsjei felkelést lezáró szerződés értelmében csatlakoztak a kozákok
Oroszországhoz. Ez a tény a fokozatosan erősödő cári befolyás növekedésével,
ezzel párhuzamosan jogaik csorbításával járt. Ugyanakkor lehetővé tette a „keleti
szláv nyelv/identitás” további differenciálódását is.
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A kora újkorban lényegében a szláv településterület perifériáján létrejött Moldvai
Fejedelemség az ekkor a Balkán és a Krím irányába különösen dinamikus külpolitikát folytató Oszmán Birodalom vazallusa lett. A nyelvekkel és vallásokkal szemben
alapvetően türelmes Oszmán Birodalom politikája miatt általában katonai felvonulási területté vált, meghódítandó területeken elég vegyes nyelvi és vallási képet mutatott a társadalom. Így volt ez Moldva területén is, bár a lakosság nagy része a korabeli
román nyelv egy dialektusát beszélte. A nyelvhatár ugyan nem volt éles, ráadásul kelet felé fokozatosan növekedett a szláv nyelvűek (oroszok, ukránok) száma és aránya.
3.2.2. A 19–20. századi nyelvpolitikák
3.2.2.1. Oroszország
A vizsgált térségben a geopolitikai szituáció a 18. században kezdett megváltozni,
amikor a fokozatosan megerősödő Orosz Birodalom a nyugati és déli perifériái
felé orientálódva egyre nagyobb befolyást szerzett e területen. Ennek manifesztumaként egyrészt Lengyelország 1790-95-ös felosztásával a lengyel területeken élő
görögkatolikus keleti szláv dialektust beszélők jelentős része orosz fennhatóság
alá került. Így a gazdasági és politikai hatalmat korábban kézben tartók nyelvének
spontán ellengyelesedését felváltja az államilag irányított russzifikáció.
Ezzel párhuzamosan pedig 1812-ben egy újabb, a Fekete-tenger mellékének ellenőrzéséért vívott orosz–török háború következtében a Prut mentén osztották
föl a Moldvai Fejedelemséget, és annak keleti részét, Besszarábiát az Orosz
Birodalomhoz csatolták. Ez a mozzanat alapvetően meghatározta e térség történetét a modern nemzettéválás, nemzetépítés időszakában (Solomon, F. 2002).
A 19. század második felében a birodalmi Oroszország szembetalálta magát, az
igaz még nem túl erős helyi (elsősorban ukrán) nacionalizmusokkal, amelyekre
válaszlépésként a birodalomépítés korabeli jellemzője, az oroszosítás jegyében a
helyi nyelvhasználat minden dimenzióját (könyvnyomtatás, oktatás, kultúra) hivatalosan üldözték, tiltották (Lagzi G. 2001; Brüggemann, M. 2014).
A több, eltérő történelmi és politikai tradícióval rendelkező ukrán területek közül az etnikai és kulturális kontaktzónában lévő Galícia és Bukovina Habsburg
fennhatósága tette lehetővé, hogy a 19. század első felében orosz területeken
kibontakozó ukrán nemzeti mozgalom súlypontja e század második felében
ide tevődött át, ezzel mintegy megerősítve a központi modernizációs törekvéseket, amelyek jó alapot biztosítottak az ukrán nyelv és öntudat erősödésének
(Moser, M. 2000). Ez az analfabetizmus megszüntetését célzó alapiskolai hálózat erősítését, és ezzel az ukrán anyanyelvi oktatás elterjesztését, valamint a
döntően ukrán nyelvű paraszti tömegek általános helyzetének javítását jelentette, amely itt az ukrán nyelv egyik prosperáló időszakát is jelentette. Az orosz
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területeken pedig az orosz birodalmi politika és a (korábban erős) lengyel nemzeti mozgalom ellentéte generálta az ukrán nemzeti mozgalom egyre fokozódó
tevékenységét. A mozgalom elsődleges céljai először nem feltétlenül nyelvi-etnikai, hanem inkább szociális jellegűek voltak.
A belarusz nemzeti mozgalom csak viszonylag későn, a 19. század utolsó harmadában, akkor is csak mérsékelten, illetve inkább a fennálló rendszer kritikájaként
jelentkezett. Az orosz államhatalom egy erőteljes oroszosítás után engedélyezte
a belarusz dialektus (nyelv) fogalmának használatát, de belarusz nyelvű iskolákat
már nem. A 19–20. század fordulóján a belarusz területek némi önkormányzatért
küzdöttek, és az első belarusz nyelven megjelenő sajtótermék is csupán 1906ban jelent meg. E folyamatban leginkább a lengyelekkel szemben fogalmazták
meg saját identitásukat, míg az oroszok irányában inkább a passzivitás, illetve
a távolságtartás volt jellemző. Ennek ellenére nem beszélhetünk egy szilárd, jól
körülírható belarusz identitásról.
Az Oroszország által ellenőrzött besszarábiai területeken kezdetben ugyan a cári
politika a bizonytalan geopolitikai helyzetben adókedvezményeket és a hadseregbe történő sorozás itteni mellőzésével még kedvező helyzetet is ígért, de később
az 1820-as évek végétől, a közigazgatás átszabásával, az orosz szokásjog átvételével szűkebb lett a nyelvi és kulturális sokszínűséggel rendelkező helyi társadalom
mozgástere (Bochmann, K. 1996). A Birodalom berendezkedése, illetve a perifériák megerősítése miatt az egyházszervezetet és az iskolahálózatot is elérte az
oroszosítás. Ennek következménye, hogy a térségben egyre inkább növekedett az
orosz nyelv és kultúra befolyása.
Az középkori Moldova keleti részében beszélt nyelv szempontjából a későbbi orosz hódítás azt is eredményezte, hogy kimaradt a román nyelv 19. századi
modernizálásából, illetve standardizálásából és a nyelv itteni variánsát továbbra
is cirill betűkkel írták (Ciscel, M. H. 2007). Az 1870-es években korlátozták a
román nyelvet az oktatásban és az egyházi liturgiában is. Így a román nyelvűek
fokozatosan a vidéki térségekbe szorultak, míg a városokban leginkább a szláv
nyelvűek kerültek csaknem kizárólagos többségbe.
3.2.2.2. Szovjetunió
A vizsgált térség lakóinak nyelvére nagy hatást gyakorolt az a tény, hogy 1917ben a megroggyant Oroszország a perifériákon fennhatóságát veszítve kénytelen
volt lemondani területekről. Emiatt a belarusz és az ukrán nyelv is több politikai
egységbe kerülve más pályára lépett. A legnyugatibb területek, a korábbi Lengyel
Kormányzóság, jelentős nyugat-ukrán és nyugat-belarusz térségekkel Lengyelország,
míg Besszarábia Nagy-Románia része lett. Az újonnan formálódó Szovjetunió
az országban maradt, belarusz és ukrán nyelvű perifériáin az 1920-as években a
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hatalmának stabilizálására törekedett. Ennek manifesztuma az Ukrán és Belarusz
Szovjet Szocialista Köztársaság, és a Dnyesztertől keletre az Ukrán SZSZK területén kialakított Moldáv Autonóm Szocialista Szövetségi Köztársaság megalakulása.
Ekkor a helyi identitás, és ezzel együtt a helyi nyelvek is nagyobb mozgástérrel bírtak
(Bieder, H. 2001). Engedélyezték a helyi nyelvek bevezetését az iskolai oktatásba,
sajtótermékek jelenhettek meg, és a nyelvápolás tudományos hátterét biztosító intézményrendszer is kiépült, ezzel e nyelvek szintén egy felívelő szakaszba kerültek.
Az 1930-as években a bolsevik rendszer megerősödésével a helyi identitás továbbfejlődése szempontjából a helyzet alapvetően változott meg a Belarusz és
Ukrán SZSZK-ban is. Nemcsak a sztálini nemzetiségi és nyelvi politika lett a
kisebbségekkel szemben agresszívabb, hanem a vidéki térségek iparosítására
való törekvés, valamint a kuláklistázás következtében a helyi nyelv hordozóit, a
parasztság társadalmát is sikerült erősen gyengíteni. A nemzeti érzést közvetítő
helyi értelmiséget is csaknem teljes egészében megsemmisítették. A hatalom az
orosz nyelv jelenlétét erősítette nemcsak az adminisztrációban, hanem az oktatás
minden szintjén.
Hasonló helyzet alakult ki a korábban orosz fennhatóságú területeken is, ami az
orosz nyelv hegemóniájának erőteljes visszaszorítását illeti. A román nemzetpolitika számára 1918 után egyértelmű volt a nemzet származás, nyelv alapú definíciója, így evidens volt, hogy a korábbi Besszarábia román nyelvű lakossága a román
nemzet része. A korábbi 100 év folyamatai azonban erős lenyomatot hagytak a
társadalmon, jóllehet a terület teljes népessége nem vált orosz nyelvűvé.
A vidéki térségek román nyelvű csoportjaira, melyek a regáti Romániában kialakított irodalmi nyelvtől elszigetelődtek, beszédmódjuk miatt könnyen rásütötték
az alacsonyabb rendű állampolgárok bélyegét, illetve annak vádját, hogy nem
lojálisak az új hatalomhoz (Dumbrava, V. 2006). Ugyanez vonatkozott a hivatalos román nemzeti definícióba egyértelműen nem besorolható, illetve a vegyes
területeken, adott esetben vegyes házasságokban élő, kétnyelvű csoportokra is.
Leginkább csak a Romániával már korábban is intenzív kulturális kapcsolatot
tartó értelmiség profitált a román hatalom megjelenéséből.
Lengyelország a két háború között többdimenziós problémával küzdött, amely
az etnikai helyzettel, illetve a nyelvhasználattal is kapcsolatos volt. Egyrészt nem
kevés lengyel szorult az újjáalakult ország határain kívülre, másrészt pedig keleti
területein nagyszámú ortodox vallású ukrán és belarusz, valamint görögkatolikus
ruszin csoport élt. A helyzetet a korszellemnek megfelelően erőszakosan próbálták megoldani, illetve eltüntetni a politikai hatalom által veszélyesnek gondolt
kisebbségeket, azzal együtt, hogy a két világháború közötti időszakban – főként
az ukránok esetében – az egyre erősödő nem lengyel nacionalizmusok is kezdik
kifejtetni hatásukat (Hasse, A. –Hudseljak, I. 2000).
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1945 után a történelmileg meghatározott teljes ukrán és belarusz településterület
a Szovjetunió részévé vált. Mivel többnyire (főleg a nyugati tradíciókkal rendelkező területeken) megmaradt a lakosság territoriális identitása, a korábban támogatott helyi kultúra, és ezzel együtt a nyelvhasználat még az 1950-es években
is része volt a mindennapi életnek. Ezzel együtt a szovjet rendszer nemzetiségi
politikája erőteljesen a russzifikáció irányába terelte a folyamatokat.
E tény ugyanakkor ráerősített a történelmileg meghatározott kulturális és nyelvi
kettőségre, amely főleg az Ukrán SZSZK-ban volt különösen éles. A radikálisabb
társadalommal rendelkező, a történelem során jelentős nyugati hatás alá kerülő,
társadalmilag és gazdaságilag is más helyzetben lévő nyugati országrész ellenében a keleti területek sikeresen szovjetizált, Moszkva felé orientálódó, szinte
összefüggő nagyvárosi régiója állt (Hrycak, J. 2000).
A hivatalos politika oroszosító tendenciái a későbbiekben is egyre határozottabbá
váltak. A kétnyelvűség propagálása, a célzott agitáció a nem orosz nyelvűek körében az orosz használatára, valamint a Szovjetunió népeinek kulturális „összeolvasztásának” hangoztatása összességében a két irodalmi nyelv és a kedvezményezett
helyzetben lévő orosz közötti különbségek helyett a hasonlóságokat hangsúlyozták.
Így az orosz nyelv oktatásban történő elterjedése miatt kialakultak ún. keverék nyelvek (Belaruszban a „traszjanka”, Ukrajnában pedig a „szurzsik”) is (Golz, S. 2011;
Kratochvil, A. –Mokienko, W. 2004). Ennek használata nem kedvezett a helyi népnyelv szintjén lévő belarusz és ukrán nyelv további fejlődésének (illetve különösen
a belarusz esetében, annak széleskörű elterjedésének). Így a keleti szláv nyelvek
között a különbségek elmosódtak, és az oroszt a lakosság nagy része nem idegen
nyelvnek, hanem a saját dialektusa egy emelkedettebb formájának tekintett.
E folyamatokat erősítette a szovjet vezetésnek jobban megfelelő, az etnikai csoporttudat helyett a társadalmi kohéziót előtérbe helyező szovjet embereszmény
kialakításának igénye, ami az identitásában ingadozó ukrán és belarusz társadalom többségében termékeny talajra hullott. Bár az 1980-as évek folyamata a
Szovjetunió több térségében aktivizálta az addig elfojtott nemzeti érzéseket, és az
iskolákban is tanítani kezdett belarusz nyelv is a rendszerváltás hajnalán állami
rangra emelkedett, az itteni társadalmi változásokat elsősorban nem belső folyamatok, a szovjet rendszertől való távolság, a helyi sajátosságok hangsúlyozása,
hanem leginkább a külső körülmények okozták.
A Moldovai SZSZK-ban az orosz nyelv egyre intenzívebb térfoglalását a háború utáni nagy népességmozgások következtében létrejött demográfiai vákuumba
érkező többnyire orosz, ukrán nyelvű, a hatalomhoz lojális népesség beáramlása készítette elő. Ezt a folyamatot erősítette az 1950-es évek jelentős munkaerőt
igénylő iparosítása, majd egészítette ki még később nyugdíjasok ezreinek a kellemesebb klíma miatti ideköltözése is. Ezek a csoportok nem érezték szükségét a
helyi nyelv elsajátításának és fokozatosan elidegenedtek a helyi, sajátos kulturális
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közegtől, így pedig a városi miliő kulturálisan is egyre inkább megváltozott
(Posch, E. 2011). Az orosz nyelv használata pedig egyre inkább a társadalmi felemelkedés záloga lett, illetve közvetítőnyelvi státuszából a nem oroszok második
anyanyelvévé lépett elő. E folyamat segítése az 1970-es évektől, ahogyan azt az
ukrán és belarusz esetben már említettük, hivatalos belpolitikai irányelv is volt.
3.2.3. A nyelvhasználat problematikája – jelenlegi helyzet
Belaruszban a lakosság nyelvhasználata az idők folyamán legfőképpen a politikai
szándék(ok) miatt alakult át többször. Jelenleg az országban a modern belarusz
nyelv mellett 1996 óta az orosz is hivatalos státuszt élvez. A két nyelv jelenleg hivatalos formája között a különbség nem túl nagy, így az etnikai identitás kifejeződése továbbra sem elsősorban az anyanyelv, ami a társadalom nyelvhasználatában
is tükröződik (Savitzkaya, N. 2011).
Az anyanyelv és nyelvhasználat tekintetében észrevehető különbségek mutatkoznak az ország különböző területein. Általában kijelenthető, hogy a magukat
belarusz nemzetiségűnek vallók között a belarusz anyanyelvűek száma magasabb, mint a nyelvet ténylegesen használók száma. A belarusz nyelvhasználat
magasabb a falvakban, ahol a helyi nyelvi sajátosságok általában elszigeteltebbek
a központi területektől. Többen vannak azok is, akik anyanyelvként adták meg
a belaruszt, mint azok, akik használják is a nyelvet. Ugyanakkor a városokban
(a breszti kistérséget leszámítva) lényegében megegyezik a két adat. A belarusz
nemzetiségű lakosság többsége egyértelműen az orosz nyelvet részesíti előnyben, leginkább a korábban tárgyalt történelmi, kulturális, valamint nyelvtörténeti okok és a részben ebből következő tény miatt is, miszerint az országban az
orosz nyelv is hivatalos státuszt kapott.
Ukrajnában a nyelvhasználat, illetve a társadalom 90%-a által használt két nyelv helyzete Belarusszal ellentétben éles politikai viták tárgya
(Höfinghoff, M. 2006). Ukrán oldalról azt hangsúlyozzák, hogy még a függetlenség kivívása után is nagy kulturális és politikai asszimilációs nyomás nehezedik a hasonló okokból veszélyben lévő belarusz nyelv mellett saját nyelvükre
is, így az orosz hivatalossá tételét hevesen ellenzik. Ahogyan Belaruszban is
háttérbe szorítja az orosz a belarusz nyelvet, érvelésük szerint az orosz hivatalos
nyelvként esetükben is veszélyeztetné, leértékelné az ukránt. Egyrészt a fent
érintett történelmi okokból, másrészt azért, mert az oroszul esetenként jobban
beszélő ukrán nemzetiség nyelvválasztása nem szabad választás eredménye,
vagyis nem történelmileg kialakult kétnyelvűségről, hanem erőszak alkalmazásáról volt/lenne szó (Kulyk, V. 2010; Zhurzhenko, T. 2001).
Orosz részről természetesen – oroszországi informális, politikai támogatással
– máshogy látszik a probléma, érzékenyen reagáltak a folyamatokra, és „ukrán
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abszurditásról” beszélnek az ukránok által vizionált „ukrán nyelvhalállal” kapcsolatban is. Hivatkoznak az alkotmányban rögzített szabad nyelvválasztásra,
illetve a kisebbségi nyelvek védelmére, valamint arra a tényre, hogy Ukrajna is
aláírta, sőt ratifikálta a regionális kisebbségek nyelvéről szóló Európai Chartát
(Besters -Dilger, J. 2013). A rendszerváltás óta folyamatos „de-russzifikációról”

10. ábra Az orosz nyelv helyzete az európai posztszovjet térben
1 – Az orosz anyanyelvűek, de nem orosz nemzetiségűek száma; 2 – Az orosz anyanyelvűek és orosz
nemzetiségűek egymáshoz viszonyított aránya (%); 3 – Egyéb jelek, a – tartományok, országrészek,
b – szakadár területek; c – az orosz nyelv hivatalos státuszban; 4– Határok, a – országhatár, b –
szakadár területek határa, c – autonóm terület határa, d – oblaszty határ.  Adatforrás: balti országok (észt 2013, lett 2015, litván 2000), belarusz 2009, moldáv 2014, oroszországi 2010, ukrán
2001, valamint Transznyisztriában 2004 és a Krímben megtartott 2014 népszámlálások
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beszélnek és pozitív példaként Svájc vagy Spanyolország példáját hozzák föl.
Továbbá nem értenek egyet a nyelvkérdés jelentőségének politikai tematizálásával
sem. Így pl. az „Anyanyelv napját” (február 21.) az orosz nyelv elleni pogromként
aposztrofálják (Besters-Dilger, J. 2000; Gasimow, Z. 2010).
Moldovában a rendszerváltás keltette válság a román nyelvű lakosságban is
szakadáshoz vezetett. Ahogy minden volt szocialista országban, a rendszerváltás eufóriájának elmúltával más törésvonalak éleződtek ki. Moldovában a
Romániával való egyesülés napirendről történő lekerülése is leginkább annak
volt köszönhető, hogy a társadalom belső problémái felé fordulva más jellegű, a
szovjet korszak relatív nyugalmát ígérő politikai erőknek szavazott bizalmat az
1990-es évek közepén.
Ez eredményezte azt a folyamatot, hogy a hatalom régi-új birtokosai a nemzeti
ideológia területén is visszanyúltak a romántól különböző, önálló entitást célzó
kontextushoz, a „moldovánizmus”-oz, igaz már nem annak szovjet értelmezéséhez (Zabarah, D. A. 2013). Ez leginkább a geopolitikai pozícióik újragondolását
jelentette. A Romániával való egységről lemondva, a kisebbségek megnyugtatása mellett a vidéki lakosság mobilizálása is célja volt e politikai irányváltásnak.
Ennek pontjai többek között a nyelvi önállóság melletti érvelés, a moldáv állam
kontinuitása, és a többnemzetiségű lakosság tényének hangsúlyozása.
Ezzel szemben megmarad más csoportoknál („románisták”, a más jellegű nyelvpolitikát támogatók) a román kultúrával közös jellegzetességek hangúlyozásának
igénye is. A két, etnikai-politikai identitásában különböző, politikailag egyszersmind konkuráló áramlat kizárja egymást, ami a társadalom identitásváltozásának, illetve a politikai stratégiák kialakításának köszönhető. A régi rendszerhez
jobban kötődő gárda és a nacionalista nomenklatúra szemben állása fejeződik
ki ebben. A Moldovai Köztársaságból kiszakadt, el nem ismert Dnyeszteren
Túli Köztársaságban (Transznyisztria), illetve a Gagauz Autonóm Területen a
moldáv nyelv ellenében az orosz, illetve az ukrán nyelv élvez előnyöket, részben
a nagyszámú orosz és ukrán anyanyelvű lakos, részben pedig, amolyan politikai állásfoglalásként a nem orosz anyanyelvű lakosság (gagauz, moldáv) nagy
részének körében is.
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3.3. OROSZ ÉS SZOVJET NÉPSZÁMLÁLÁSOK ETNIKAI-NEMZETI
KONTEXTUSBAN
A 19. század második felére Oroszországban is megerősödtek azok az irányzatok, amelyek az ország újjászervezését nemzeti alapokra kívánták helyezni.
Az intenzív politikai diskurzusok többféle megközelítésnek is teret adtak, abban
azonban egységesek voltak, hogy az orosz nemzetállam kialakításához szükség
van a birodalom területén élő népeket, népcsoportokat számba venni. Az 1897es első népszámlálást Oroszország birodalmi apparátusa sikeresen teljesítette. A
népszámlálás eredményei jó alapot adtak az 1905-ös forradalom után kialakult,
a nemzeti identitást övező társadalmi vitáknak. Annak ellenére, hogy komoly
előkészületeket tettek, az első világháború meghiúsította az újabb összeírás megkezdését, így a cári Oroszországban az 1897-es volt az egyetlen népszámlálás.
Az etnikai-nemzeti statisztikai adatgyűjtés a szovjet rendszerben kiemelt jelentőséget kapott, hiszen az etnoterritoriális föderalizmus kialakításához a nemzetiségi adatok ismerete elengedhetetlen volt. A Szovjetunió bukása után, az újonnan
berendezkedő posztszovjet államokban a nemzeti kérdés ismét a politikai diskurzus frontvonalába került, a népszámlások adatait pedig hivatkozási alapnak
lehetett tekinteni.
3.3.1. Az összeírás definíciós és hatalomtechnikai vonatkozásai
Az Orosz Birodalom despotikus hagyományokon alapuló, kötött társadalmi szerkezete, a korábbi reformtörekvések (I. Péter, II. Katalin) ellenére, a 19. században is tartotta magát. Az európai rendi államhoz nehezen hasonlítható, önálló fejlődési utakat magáénak tudó társadalom egyes szociokulturális csoportjai
sajátos identitással rendelkeztek, egymástól elkülönülten éltek. Egy szűk elit a
(nyugat-) európai mintájú modernizációt tartotta kívánatosnak, míg a többség,
az ortodox egyházzal szoros szövetségben, a tradíciók mellett kötelezte el magát
(Wirtshafter, E. K. 2009). A 19. században a cári Oroszországban is megjelenő
nacionalista diskurzus a szűk társadalmi elit köreit érintette csupán. Orosz „nemzetről”, nemzeti identitásról még egyáltalán nem lehetett beszélni, hiszen a társadalom jól körülhatárolt csoportjai saját közösségükhöz kötődő identitással rendelkeztek. A parasztság – amelyet egyébként sem tekintettek a „nemzet” részének
– bizonyos csoportjai nem az oroszul beszélő nemeseknek fizettek adót, hanem
például a tatár előkelőségeknek. A nacionalista vita előhozta a társadalmi kötelékekkel kapcsolatos kérdéseket is, ebben a diskurzusban pedig a régi struktúra
megtestesítői és védői az ortodox vezetők voltak, szemben az európai mintákat
követő értelmiséggel, továbbá volt egy területi alapú ideológiai megosztottság is a
„kozmopolita” péterváriak és moszkvai tradicionalisták között (Lieven, D. 1998).
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A 19. század közepétől az orosz nemzetállam megteremtésére irányuló törekvések egyre intenzívebbé váltak, a nem oroszok és oroszok egy nemzetté való
egyesítésére azonban változatos elképzelések láttak napvilágot. Az agresszív kulturális oroszosítástól a multietnikus nemzetállamig számos hipotézis versengett
egymással. Újabb adalékot jelentett az orosz orientalisták megközelítési módja,
mely Oroszország „saját keletének” tekintette a közép-ázsiai és szibériai területeket. A Kelet-kutató akadémikusok szerint az ott élő népek lokális identitását
erősíteni kell, de mindez az orosz civilizáció exportjával együtt valósulhat meg,
például az iskolarendszer kialakításával (Tolz, V. 2005).
A tudományos, intellektuális és egyre szélesebb rétegeket érintő viták közepette 1897-ben II. Miklós, a frissen megkoronázott orosz cár, elrendelte az Orosz
Birodalom területén a népszámlálást. Nagy problémát okozott a nemzetiségek
összeírása, ugyanis a feudális kötelékek még a 19. század végén is erősek voltak
Oroszországban, a „nemzetiség” nem létezett az adminisztráció számára sem,
a társadalom tradicionális csoportjainak identitástermelő kohéziója továbbra
is mélyreható volt. A statisztikusok ezért úgy döntöttek, hogy a nemzetiség
helyett a nyelvhasználatra kérdeznek rá, ami véleményük szerint a legobjektívebb indikátora a nemzetiségi hovatartozásnak (Darrow, D. W. 2002). Éppen
ezért elkészítették a birodalom területén használatos nyelvek listáját, amiből a
válaszok alapján az adatgyűjtők választották ki a megfelelőt. A nyelvi adatok
mellett a koreloszlásról, a társadalmi státuszról, a jólétről és a vallásról szerzett
információk voltak fontosak.
A 19. század végén már valóban hatalmas méretű birodalom jelentős erőforrásokat igényelt a népszámlálás lebonyolításához; a 135 ezer kérdezőbiztos közreműködésével felvett adatok feldolgozása 8 évet vett igénybe, eredményeinek
közzététele pedig 119 kötetre rúgott. Az alapos előkészületek ellenére rengeteg
problémával találták szembe magukat az adatgyűjtők és az adatfeldolgozók.
Hiába próbált a kérdőív túllépni az évszázadok alatt megcsontosodott társadalmi
csoportokon, Szibériában például a jakutok között gyakori volt, hogy a „paraszt”
szociokulturális kategóriát adták meg az anyanyelvet firtató kérdésre. Jellemző
volt a vallás és az anyanyelv összekeverése is, különösen a muszlim, illetve a
lutheránus lakosság körében, ahol a válaszadók a vallási elkülönülésnek a nyelv
kategóriájában is érvényt akartak szerezni. A görögkeleti (pravoszláv, ortodox)
vallásra áttért, egyébként oroszul vagy ukránul beszélő zsidókat sem sorolták be
a zsidók közé, hiszen sem nyelvükben, sem vallásukban nem kötődtek a zsidósághoz, így ebben a statisztikai rendszerben zsidó identitással már nem is rendelkezhettek. A tatár vezetők a muszlimok arányát vitatták, szerintük a birodalom
területén élő muszlimokat több 10 millióval alulbecsülték. A Szent Szinódus
grúzoknak szánt kritikája, mely szerint etnikailag homogénnek írják le országukat, megfeledkezve a szvanokról, a mingrélekről és egyéb csoportokról, már
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a hatalom, a statisztikai kategóriák és a nemzeti identitás bonyolult kapcsolatára
irányítja a figyelmet (Cadiot, J. 2005).
3.3.2. Az 1897-es népszámlálás eredményei és a statisztika szerepe a nemzetiségi kérdésben
Az egységes orosz nyelvű adminisztráció bevezetése érdekében a cári hatalom
számára kiemelten fontos tényezőnek számított az alattvalók nyelvi megoszlásának feltárása a birodalom területén (Anderson, B. 2006; Heller, M. 1996).
Azonban az eltérő fejlődési pályákat is bejárt térségek különböző kulturális karaktere gyakran megnehezítette az etnicitás anyanyelvből való származtatását. Mégis,
a korabeli etnikai térszerkezet makroszintű felvázolásához elsődlegesen az 1897es felvétel anyanyelvi adatsoraira támaszkodhatunk.
Az adatok szisztematizálásából kiderül, hogy a 125 millió lakosú Orosz
Birodalomban – a Finn Nagyhercegségen kívül – 55,7 millió fő vallotta magát orosz
(a korabeli nyelvi-etnikai besorolás alapján nagyorosz) anyanyelvűnek. Arányuk
annak ellenére sem tudta az 50%-ot elérni, hogy szakirodalmi konszenzus van az
oroszok felülreprezentáltságát illetően, amely S. I. Bruk és V. M. Kabuzan szovjet történeti demográfusok szerint 8%-kal haladhatta meg a valós adatokat, elsősorban a belaruszok és az ukránok (a regiszter szerint kisoroszok) kárára (idézi
Moon, D. 1996). Hogyan fordulhatott elő ekkora eltérés ilyen volumenű számosság
esetén? A magyarázat a birodalom kohézióját és működtetésének racionalizálását célzó russzifikáció kontextusába ágyazódik. Így tárgyiasulhatott az adatfelvétel „beszél Ön oroszul?” kérdésre adott helyeslő válasz a népszámlálási íven már
nagyorosz anyanyelvként, a cári berendezkedés számára az orosz kultúra térnyerésének hamis látszatát keltve (Darrow, D. W. 2002). Nem véletlen, hogy az 1897-es
népszámlálás nemcsak államigazgatási funkciókat szolgált, hanem a kulcsfontosságú nyugati határvidék feletti hatalom legitimáló eszközének szerepét is betöltötte, ahol – a Kaukázus és Közép-Ázsia mellett – a leginkább szembetűnő volt az
oroszok hiánya (11. ábra). Eme orosz szempontból periférikus régiókkal ellentétben, a Kelet-európai-síkságon találhatjuk a legkoncentráltabb orosz közösségeket.
Összességében a rendelkezésre álló 89 guberniumból 35-ben volt orosz többség.
A második legnagyobb oroszországi csoportot (17,81%) a 22,4 millió főt kitevő kisorosz (ukrán) anyanyelvűek alkották. Bár a kisorosz identitás a későbbiekben számos alakváltozáson ment keresztül, végül ez képezte az ukrán nemzeti
identitás alapját. 1897-ben azonban, a népszámlálás korábban már említett hatalomtechnikai funkcióját alkalmazva, az orosz hatóságoknak sikerült a kisorosz
identitásjelölővel az ukrán entitást zárójeles keretek közé szorítani. Ráadásul
több demográfus becslése szerint is az ukránok valós száma inkább a 25,3 millió fős értékhez állhatott közelebb (Saunders, D. 1995). Az alulszámlálást ebben
83

Etnikai földrajzi kutatások a posztszovjet térségben

84

Az etnicitás térségi jellegzetességei
11. ábra Oroszország középső és nyugati területeinek etnikai összetétele és az orosz többségű
guberniumok 1897-ben
1 – A lakosság anyanyelvi megoszlása, a – orosz, b – ukrán, c – belarusz, d – lengyel, e – litván, f –
lett, g – német, h – zsidó, i – cigány, j – tatár, k – egyéb; 2 – A lakosság száma (millió fő); 3 – Egyéb
jelek, a – országhatár; b – guberniumhatár; c – orosz protektorátus, d – Az orosz nyelvűek aránya
50% fölött. Adatforrás: Oroszországi népszámlálás, 1897.

az esetben is a perifériák destabilizálódásától való félelem vezérelte, hiszen a
Habsburg Birodalomhoz tartozó, nagyvonalú nemzetiségi jogköröket élvező (és
emiatt „Ukrán Piemont”-ként is emlegetett) Galícia veszélyes precedenst teremthetett a nyugati határvidéken. Az oroszországi ukránok pedig 9 kormányzóságban is abszolút többséget alkottak, amely eleve kedvező táptalajt nyújthatott az
ukrán nemzeti követelések számára. Ugyanakkor ukránok az etnikai törzsterülettől távol fekvő guberniumokban is számottevő mértékben jelentek meg (például Blagovescsenszk, Habarovszk). Mindemelett a centralizációra törekvő cári
berendezkedés számára még jelentősebb rizikót jelenthetett a birodalom legnyugatibb részén élő, kollektív nemzeti öntudatra szert tett, mintegy 8 millió fős
lengyel tömb is. A Lengyelország felosztásának folyományaként megszerzett 9
guberniumban mindenütt a lengyelek abszolút többsége volt tapasztalható, kisebb
csoportjaik megjelenése pedig a határos térségekre korlátozódott (11. ábra).
A csaknem 6 millió főt számláló belaruszok 91,5%-a öt gubernium között oszlott
meg. Érdekes módon nemcsak a mai fehérországi, hanem a litván fővárost magába foglaló guberniumban is a belarusz nyelvűek számítottak a legnépesebbnek.
A nyugati határvidék további népcsoportjaiként a lettek (1,47 millió fő) és litvánok (1,21 millió fő) esetében is a koncentrálódás tekinthető a térbeli elhelyezkedés
legmarkánsabb tulajdonságának. Előbbiek 95,7%-, míg utóbbiak 92,9%-ának településterülete is három guberniumot fedett le. Jóval sporadikusabb képet mutatott a jiddis anyanyelvűek elterjedése, akik bár a hétköznapok szintjén leginkább
az orosz nyelvet használták, zsidó vallásuk fontos támpontot nyújtott közösségeik
behatárolásához. Ezt a képet tovább árnyalják azok a korábban már említett társadalmi csoportok, akik zsidó identitásukat oroszként és ortodoxként élték meg, de a
népszámlálás szerint orosznak számítottak, számarányukat pedig szinte lehetetlen
volt megbecsülni. A zsidó vallásúak térbeli heterogenitására jellemző, hogy részarányuk 20 guberniumban is meghaladta a 10%-ot (ezek mindegyike a nyugati
határvidéken; Besszarábia, Ukrajna, Lengyel-alföld, Baltikum), de egyikben sem
alkottak relatív többséget. Hasonló karakterisztikával rendelkezett az 1,91 millió
fős német anyanyelvűek földrajzi elhelyezkedése. Sajátos történelmi körülmények eredőjeként különültek el csoportjaik: a lengyelországi autochton németség,
a keresztes lovagok és a Hanza-szövetség révén Baltikumba települt németek, a
II. Katalin cárnő meghívására a Volga környékére érkezett német telepesek, valamint a hasonló telepítések következtében Ukrajnában és Besszarábiában új életet kezdett német anyanyelvűek. A népszámlálás statisztikáiban említésre méltó
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számosságot képezték még a tatár anyanyelvűek; 3,74 millió fős, a birodalom népességének 2,91%-át kitevő halmazuk több csoportra osztható. A Kaukázus térségében Elizabethpol (mai nevén Ganja) és Baku guberniumok területén abszolút
többségben, a Jereváni guberniumban pedig jelentős részarányt (37,8%) képviselve jelentek meg. Manapság nem véletlenül beszélhetünk Tatár Köztársaságról az
Orosz Föderáció részeként, hiszen a területi lefedettségében hasonlatos Kazanyi
guberniumban az 1897-es népszámlálás során is 675 ezer tatár anyanyelvűt (a helyi
lakosság 31,1%-át) regisztráltak. A tatárok harmadik csoportjának népességi súlypontja a Krímet is magába foglaló, Szimferopol központú Tauriai guberniummal
azonosítható, ahol a lakosság 13,6%-át tatár anyanyelvűek alkották. Ugyanakkor a
birodalom multietnikus karakteréből eredően több mint 16 millió fő tartozott olyan
anyanyelvi csoporthoz, melynek részaránya nem érte el az 1%-ot.
A 19. század második felétől egyre inkább erősödő russzifikációs törekvéseket,
illetve az erre adott válaszreakciókat a népszámlálás eredményei tovább fokozták. A „nem orosz elemek” sokkal inkább láthatóvá váltak, továbbá világossá
vált, hogy az orosz nyelvet használók egy része nem orosz nemzetiségű, így a
nacionalisták létrehozták – az egyébként hivatalosan sehol sem használt – „igazi orosz” kategóriát. A 20. század első éveiben az orosz társadalmat az elmaradott agrárgazdaság, a munkanélküliség és számos egyéb probléma feszítette
a nemzeti kérdés mellett. A zűrzavaros időkben az orosz nacionalizmus egyre
szélsőségesebb formában jelentkezett, nőtt a xenofóbia és antiszemitizmus, ellenreakcióként pedig a russzofóbia. Az 1905-ös forradalom a szabadságjogokat
kiterjesztette, a nemzetiségi kérdés pedig egyre fontosabb részévé vált a közbeszédnek. A forradalom megszüntette az ortodox vallás elsőrendűségét, a szekuláris állam szabad vallásgyakorlást hirdetett, a feudalizmus maradványait pedig
megpróbálták eltörölni. A korábbi társadalmi rend felbomlása a nemzeti identitás és a nacionalista mozgalmak erősödését vonta maga után, ami felerősítette az
újabb népszámlálás iránti igényt is. Ebben a forrongó társadalmi közegben készült a cári Oroszország az 1915-ös népszámlálásra. A néprajzosok és a statisztikusok más társadalomtudósokkal közösen próbálták meghatározni a nemzet
definícióját, mert nyilvánvalóvá vált, hogy a következő népszámlálás alkalmával
a nyelv nem helyettesítheti a nemzetiséget. A felkészülés során a statisztikusok
újrakonstruálták, illetve interpretálták a hatalom elképzeléseit a nemzetről, továbbá az etnográfusokkal együtt közvetítő szerepet játszottak az állam és az
egyének között a nemzeti identitás kialakításában. Sokat tettek azért, hogy az
„objektív”, tudományos alapon létrehozott kategóriákat a társadalom elfogadja (Cadiot, J. 2005). Az első világháború, illetve az Orosz Birodalom bukása
meghiúsította a következő népszámlálás kihirdetését és lebonyolítását, így a cári
Oroszországban csupán egyetlen ilyen cenzus volt.
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3.3.3. A szovjet statisztika és nemzeti mivolt érintkezési felületei
A 19. századi orosz szociáldemokraták a kor romantikus megközelítéseinek megfelelően a parasztságban találták meg az „oroszság” esszenciáját; sem az örökletes
monarchiát, sem az ortodox egyházat nem tartották alkalmasnak a nemzeti identitás legitim védelmezőjének (Lieven, D. 1998). Ugyanez a gondolat a bolsevikoknál
is megjelent, kiegészítve az orosz statisztikusok és etnográfusok által a 20. század
elején elért eredményekkel. Annak ellenére, hogy a bolsevik forradalom teljesen
átformálta a szovjet társadalmat, a nemzeti mivolt számukra is a központi kérdések
között szerepelt (Cadiot, J. 2005). Véleményük szerint a Marx által ihletett lenini
elvek értelmében a proletárdiktatúrához a nemzeti önrendelkezés biztosításán keresztül vezethet az út. Értelmezésük alapján a nemzet felett egy szupranacionális
kategória is létezik, mely ernyőként fogja össze a különböző népeket, nemzetiségeket, akik „békében fejlődnek együtt az egész országot összekovácsoló szocialista
kultúrával” (Tolz, V. 2005). Elgondolásuk szerint, ha anyanyelvén keresztül megismertetik a lakosságot a szovjet ideológiával, az átalakulás gyorsabban és intenzívebben mehet végbe, aminek hatására a nemzeti identitást, mint elnyűtt ruhát
cserélik majd le a Szovjetunió proletárjai.
A Szovjetunióban összesen hét népszámlálást tartottak, az elsőt 1926-ban, az
utolsót pedig 1989-ben. 1926-ban még viszonylag nyílt vitákon lehetett dönteni
a kategóriákról (a centrum és a periféria elitje között óriási vita volt arról, hogy
mely nemzetiséget és nyelvet tüntessék fel a kérdőíveken), később azonban mindent a kommunista párt ellenőrzött, a valódi párbeszéd megszűnt, ezért a problémák láthatatlanná váltak (Arel, D. 2002).
Mindegyik szovjet népszámláláshoz készült egy exkluzív lista a nemzetiségekről, amiből kiderült, hogy az aktuális hatalom éppen kiket tekintett
megkülönböztetendő csoportnak. 1926-ban például megjelent a „leningrádi finn”
kategória, ami a leningrádi körzet finnugor lakosságából hozott létre egy „elképzelt közösséget”, ez a csoport azonban, mint statisztikai kategória sem előtte, sem
utána nem létezett. A kozákok esetében a nyelvi besorolást tekintették elsődlegesnek, „kozák identitás” a szovjet hatalom számára nem létezett (már csak azért
sem, mert sokuk a fehérek oldalán harcolt a polgárháborúban). A bolsevikok azt
várták, hogy az etnoterritóriumok létrehozásával kielégíthetik a nemzeti igényeket, a későbbi osztálynélküli társadalomban pedig az etnikai vagy nemzeti identitás úgyis elveszíti jelentőségét, így a nyelvi-etnikai, illetve az autonóm területek
határai sem lesznek lényegesek (Arel, D. 2002).
A nemzetiségi kategóriák a hét nagy adatgyűjtés alatt sokat változtak, módosultak. Újításnak számított, hogy 1970-ben bevezették a „szovjet” nemzetiségi
kategóriát, 1970-ben és 79-ben pedig a „második nyelv” is megjelent. Az 1932-től
alkalmazott belső útlevélrendszer a nemzetiségi adatokat is rögzítette, és minden,
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adminisztrációt igénylő hivatalos eseménynél ezeket az adatokat fel is jegyezték. Kialakult tehát egy „hivatalos nemzetiség”, amely külön életet élt a szovjet
adminisztráció mátrixában, időnként ellentmondásba keveredve a „statisztikai
nemzetiséggel”, amit a népszámlálások alkalmával rögzítettek. A kérdezőbiztosok esetenként nem várt problémákkal is szembesültek, például az 1959-es és
az 1970-es népszámlálás alkalmával a szibériai even és evenki törzs női válaszadóit figyelmetlenül regisztrálták (a törzs nevének nőnemű kifejezései – evenka,
evenkijka – összekeverése miatt), ezért a valóságosnál jóval több even és jóval
kevesebb evenki nő került a statisztikai adatok közé (Silver, B. 1986).
Arról nagyon kevés adat van, hogy – különösen a sztálini terror hatására – milyen
arányban módosítottak identitásukon az emberek a népszámlálások alkalmával
(Anderson, B. A. –Silver, B. 1983), jóllehet a többségi nemzethez való önbesorolás
adaptív stratégiának bizonyult. A Szovjetunió népszámlálásainak hasonló logikája
statisztikailag ugyan összehasonlíthatóvá teszi az adatokat, de ahogy a fentiekben az
adatgyűjtés körülményeire már reflektáltunk, ezeket kellő távolságtartással szükséges kezelni. Oroszország jelenlegi területén a szovjet időszak alatt a nem orosz kategóriába tartozó csoportok számának változása alapján (12. ábra) elmondható, hogy a
szovjet birodalom összeomlásáig a kisebbségek száma az utolsó évtizedet leszámítva
lassan, de biztosan emelkedett. Különösen igaz ez a muszlim vallású tatár, török, valamint kaukázusi népekre, akiket magas népszaporulat jellemzett. A sztálini terror
tragikus demográfiai következménye a legnagyobb kisebbségi csoport, az ukránok
statisztikai adataiból is kiolvasható. Az első két szovjet népszámlálás (1926 és 1939)
között számuk a felére csökkent, ami szoros korrelációban van az 1932-33-as éhínséggel. A későbbiekben nagy számban vándoroltak ukránok a szovjetizációt kísérő
perifériák iparosításának célterületei és az újonnan feltört agrártérségek felé, eltávolodva etnikai törzsterületüktől. Nem meglepő, hogy a rendszerváltás után pont ezek
az allochton csoportok asszimilálódtak nagyobb eséllyel a többségi orosz nyelvű
csoportokhoz. A többi, statisztikailag is mérhető, ám inkább periférikus elhelyezkedésű kisebbségi csoport száma stagnált (finnugor népek), hullámzott (oszétok), vagy
éppen csökkent (marik, németek, zsidók). Csupán néhány esetben tapasztalhatunk
enyhén emelkedő trendet (például baskírok, csecsenek).
3.3.4. A posztszovjet időszak
Az első posztszovjet népszámlálásokat az egykori Szovjetunió területén
1999 (Belarusz) és 2002 (Oroszországi Föderáció) között tartották. Az alakuló nemzetállamok a helyi politika, az adminisztrációs-statisztikai kontinuitás,
a nemzetközi tanácsadók és kutatási eredmények komplex összefüggésrendszerében próbáltak felkészülni a népszámlálásokra. A nemzetiség, a nyelv és ezek
territoriális vonatkozásai újra tematizálták a közbeszédet és meghatározták a
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12. ábra Oroszország etnikai kisebbségeinek megoszlása (1926–2010)
1 – ukrán; 2 – örmény; 3 – oszét; 4 – belarusz; 5 – német; 6 – egyéb indoeurópai; 7 – csecsen; 8 –
egyéb kaukázusi; 9 – zsidó; 10 – tatár; 11 – baskír; 12 – csuvas; 13 – egyéb török; 14 – mordvin;
15 – udmurt (votják); 16 – mari (cseremisz); 17 – egyéb urali; 18 – egyéb összesen. Adatforrás:
oroszországi (2002, 2010) és szovjet (1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989) népszámlálások.

politikai diskurzusokat is. Az önállósodás útjára lépő köztársaságok és az újonnan létrejövő nemzetállamok a terület feletti jogot a Szovjetunióban kialakult
etnoterritóriumból vezették le, ami a névadó, „tituláris” nemzet hazája lett. Ahol a
statisztikai adatok a tituláris nemzet magas arányát jelezték (pl. Litvánia), kevésbé
szigorú állampolgársági politikát alkalmaztak, mint ahol a kisebbségek – különösen az oroszok – aránya magas volt (például Észtország, Kazahsztán). A kazah példa jól mutatja, hogy az utódállamok számára az etnikai adatok milyen nagy jelentőséggel bírtak. A szovjet érában, a Szovjetunió távoli területeiről Kazahsztánba
deportált népcsoportok (legnagyobb számban a volgai németek) jelentős mértékben csökkentették a kazahok arányát, a folyamatot pedig az oroszok bevándorlása tovább fokozta, így a Kazah Szovjet Szocialista Köztársaság kazah etnikumú
lakosságának aránya 1959-ben 30%-ra csökkent. Igaz, hogy 1989-re ez az arány
megközelítőleg 40%-ra emelkedett, de a független kazah kormány eltökélt célja
volt, hogy a tituláris nemzet aránya meghaladja az 50%-ot. Ennek érdekében egy
támogatási rendszert dolgoztak ki az oroszok és a németek Oroszországba, illetve
Németországba költözésének megsegítésére. Az erőfeszítéseket igazoló népszámlálás eredményei különleges figyelmet kaptak Kazahsztánban, hiszen a kormány
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nemzetiségi politikáját és célkitűzéseit erősíthették meg, „objektív”, tudományos
alapon. Az 1999-es adatok a kormány politikájának helyességét támasztották alá,
hiszen a kazahok aránya 53,5%-ra emelkedett. A politikai elvárásoknak való túlzott megfelelés adattorzító hatásaira egy kazahsztáni orosz demográfus hívta fel
a figyelmet. Szerinte nem kétséges, hogy a kazahok aránya 50% körüli, de az
ország északi területein élő orosz nyelvű lakosságot alulbecsülték, és számításai
szerint a kazahok aránya 48% körül lehet (Arel, D. 2002).
A legfrissebb oroszországi népszámlálás elemzését segítő 13. ábra, annak jelmagyarázata, illetve a hozzá tartozó regiszter alkalmas kiindulási pontot jelent a jelenlegi etnikai térszerkezet makroperspektivikus felvázolásához. A hátsó borítón
lévő térképen a méretaránynak megfelelő ábrázolási minimumot elérő népcsoportok látszanak. A térképről leolvasható, hogy az etnikai térszerkezet egy bő száz
év leforgása alatt alapvonalaiban nem változott. Ahogy már a cári időszakban,
úgy a 21. században is a gazdasági centrumokban, illetve a legfontosabb közlekedési útvonalak mentén leginkább orosz többségű térségek jelennek meg. Ez alól
csupán az Urál–Volga-vidék a kivétel, ahol jelentős, kisebbségek által lakott egybefüggő vidékeket találunk. Ilyen, nem orosz etnikai területek találhatóak még a
perifériákon, az északi (finnugorok), a szibériai (több tucat kisebb csoport) és déli
(kaukázusi népek) országrészeken.
A térkép jelmagyarázata nyelvi bontásban – három kivételtől eltekintve – az 5000
főnél nagyobb csoportokat tartalmazza, attól függetlenül, hogy rendelkeznek-e a
térképen körülhatárolható területtel, vagy kisebbségi helyzetükre utaló térképi jellel. A három kivételt képező, 5000 főnél kisebb csoport (eszkimók - az aleutokkal
együtt, valamint a giljákok és a sapszugok) településterületének kiterjedtsége
azonban lehetővé teszi térképen való megjelenítésüket. A jelmagyarázat csoportosításából is kitűnik, hogy a nyelvi kategóriák adott esetben eltérő számú, illetve
nagyságú csoportokat jelölnek. Az orosz népszámlálás az egészen kis lélekszámú
közösségeket is megjelenítette, ezért egyes esetekben az etnikai csoportot csupán
néhány fő reprezentálja. E fejezetrészhez csatolt, 6 oldalas regiszterben pedig ABC
sorrendbe állítva a 2010-es népszámlálás összes kategóriája böngészhető a publikált bontásban és részletességgel. Könyvünk további fejezeteiben az alacsonyabb
szubnacionális szintekre fókuszálva, részletesen is bemutatjuk az etnikai térfolyamatokat a posztszovjet térségben.

13. ábra Oroszország lakosságának etnikai megoszlása 2010-ben (hátsó borító). Az 5000 főnél
nagyobb csoportok nyelvi kategóriái és térképi jelei. Kivételt képez a téképen szereplő eszkimó
(aleutokkal együtt) és sapszug közösség (következő oldal).
Adatforrás: Oroszországi népszámlálás és Брук С. И – Пучков П. И, 2010.
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Az etnicitás térségi jellegzetességei
INDOEURÓPAI	   
SZLÁV
belarusz
1)
bolgár
2)
lengyel
3)
orosz
4)
ukrán
5)
BALTI
lett1
6)
litván1
7)
GERMÁN
német
8)
IRÁNI
Nyugati
kurd
9)
tádzsik
10)
Keleti
oszét
11)
pastu/afgán 12)
GÖRÖG
görög
13)
ÖRMÉNY
örmény
14)
EGYÉB INDOEURÓPAI
roma
15)
moldáv
16)
KAUKÁZUSI		 
ÉSZAKNYUGATI
abaza
17)
abház1
18)
adige
19)
cserkesz
20)
kabard
21)
sapszug
22)
DÉLI
grúz1
23)
ÉSZAKKELETI
agul2
24)

avar
25)
cahur2
26)
csecsen
27)
2
darg
28)
ingus
29)
lak2
30)
lezg2
31)
2
rutul
32)
tabasszaran2 33)
ALTÁJI		
TÖRÖK
Oguz
azeri
34)
1
gagauz
35)
török1
36)
türkmén
37)
Kipcsak
balkár
38)
baskir
39)
karacsáj
40)
kazak
41)
kirgiz
42)
kumik
43)
nogaj
44)
tatár
45)
Ujgur
üzbég
46)
Ogur
csuvas
47)
Szibériai török
altáji
48)
dolgán
49)
hakasz
50)
jakut
51)
sór
52)
tuvai
53)
MONGOL
burját
54)
kalmük
55)

MANDZSU-TUNGUZ
even
56)
evenk
57)
nanaj
58)
URÁLI		 
FINNUGOR
Ugor
hanti
59)
manysi
60)
Finn-permi
észt
61)
finn
62)
karél
63)
komi3
64)
mari
65)
mordvin
66)
udmurt
67)
vepsze
68)
SZAMOJÉD
északi4
69)
AFROÁZSIA		 
SÉMI
arab1
70)
1
asszír
71)
zsidó
72)
PALEOSZIBÉRIAI	 
CSUKCS-KAMCSADAL
csukcs
73)
korjak
74)
gilják
75)
MINDEN EGYÉB	 
koreai1
76)
eszkimó
77)
1
kínai
78)
vietnámi 79)
1

a térképen nem szerepelnek
a térképen avar kategóriában
3
komi permjákokkal együtt
4
főleg nyenyecek
2
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Etnikai földrajzi kutatások a posztszovjet térségben
Oroszország népei a 2010-es népszámlálás alapján

Név			Nyelvcsalád
A
Abazák,			
Kaukázusi,
Abházok,		
Kaukázusi,
Adigék,			
Kaukázusi,
Adzsarok [3],		
Kaukázusi,
Agulok [1],		
Kaukázusi,
Ahvahok [2],		
Kaukázusi,
Aleutok,		
Eszkimó-aleut,
Altajok,			
Altaji,		
Cselkánok,		
Altaji,		
Telengitek,		
Altaji,		
Tubalárok,		
Altaji,		
Amerikaiak,		
Indoeurópai,
Andik [2],		
Kaukázusi,
Angolok,		
Indoeurópai,
Arabok ,		
Afroázsiai,
Arcsik [2],		
Kaukázusi,
Asszírek/Szírek ,
Afroázsiai,
Avarok,			
Kaukázusi,
Azeriek,			
Altaji,		
B
Bagulalok [2],		
Kaukázusi,
Balkárok,		
Altaji,		
Baskírok,		
Altáji,		
Belaruszok,		
Indoeurópai,
Beszermánok,		
Uráli,		
Bezsták [2],		
Kaukázusi,
Bolgárok,		
Indoeurópai,
Botlihok [2],		
Kaukázusi,
Buharai zsidók,		
Indoeurópai,
Burjátok,		
Altaji,		
C
Cahurok [1],		
Kaukázusi,
Cigányok,		
Indoeurópai,
CS
Csamalalok [2],		
Kaukázusi,
Csecsenek,		
Kaukázusi,
Akkin-csecsen,
Kaukázusi,
Csehek,			
Indoeurópai,
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Településterület

É-Kaukázusi,			
É-Kaukázusi,			
É-Kaukázusi,		
É-Kaukázusi,			
É-Kaukázusi,			
É-Kaukázusi,			
Távol-keleti,			
Szibériai,			
Szibériai,			
Szibériai,			
Szibériai,
Európai Oroszország,
É-Kaukázusi,
Európai Oroszország,
É-Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
Volga-menti,
Európai Oroszország,
Volga-menti,
É-Kaukázusi,
Európai Oroszország,
É-Kaukázusi,
Volga-menti,
Szibériai,
É-Kaukázusi,
Déli,
É-Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
Európai Oroszország,

Lélekszám
43341
11249
124835
211
34160
7930
482
74238
1181
3712
1965
1572
11789
950
9583
12
11084
912090
603070
5
112924
1584554
521443
2201
5958
24038
3508
32
461389
12769
204958
24
1431360
76
1898

Az etnicitás térségi jellegzetességei
Név			Nyelvcsalád Településterület
Cserkeszek,		
Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
Csukcsok,		
Csukcs-kamcs., Távol-keleti,
Csulimok,		
Altaji,		
Szibériai,
Csuvancok,		
Csukcs-kamcs., Távol-keleti,
Csuvasok,		
Altaji,		
Volga-menti,
D
Dargok [1],		
Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
Kajtakok,		
Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
Kubacsik,		
Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
Didók [2],		
Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
Dolgánok,		
Altaji,		
Távol-keleti,
Dungánok,		
Sino-tibeti,
Szibériai,
E
Enyecek,		
Uráli,		
Szibériai,
Eszkimók,		
Eszkimó-aleut, Távol-keleti,
Észtek,			
Uráli,		
Európai Oroszország,
Szetuk,		
Uráli,		
Európai Oroszország,
Evenek,			
Altaji,		
Távol-keleti,
Evenkik,		
Altaji,		
Távol-keleti,
F
Finnek,			
Uráli,		
Északnyugati,
Inkeri finnek,		
Uráli,		
Északnyugati,
Franciák,		
Indoeurópai, Európai Oroszország,
G
Gagauzok,		
Altaji,		
Európai Oroszország,
Giljákok,		
Paleoszibériai, Távol-keleti,
Godoberek [2],		
Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
Görög-urumok,		
Altaji,		
É-Kaukázusi,
Görögök,		
Indoeurópai, É-Kaukázusi,
Grúziai zsidók,		
Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
Grúzok,			
Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
H
Hakaszok,		
Altaji,		
Szibériai
Han kínaiak ,		
Sino-tibeti,
Távol-keleti,
Hantik,			
Uráli,		
Uráli,
Hegyi zsidók,		
Indoeurópai, É-Kaukázusi,
Hemsil,			
Indoeurópai, É-Kaukázusi,
Hinuhok [2],		
Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
Hunzibok [2],		
Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
Hvarsik [2],		
Kaukázusi,
É-Kaukázusi,

Lélekszám
73184
15908
355
1002
1435872
589386
7
120
11683
7885
1651
227
1738
17875
214
21830
38396
20267
441
1475
13690
4652
427
1
85640
78
157803
72959
28943
30943
762
2047
443
918
527
93

Etnikai földrajzi kutatások a posztszovjet térségben
Név			Nyelvcsalád Településterület
I
Indiaiak,		
Indoeurópai, Európai Oroszország,
Ingiloj [3],		
Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
Ingusok,		
Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
Itelmenek,		
Csukcs-kamcs., Távol-keleti,
Izsórok,			
Uráli,		
Északnyugati,
J
Jakutok,		
Altaji,		
Távol-keleti,
Japánok,		
Japán nyelv,
Távol-keleti,
Jezidiek [4],		
Indoeurópai, É-Kaukázusi,
Jukagirok,		
Paleoszibériai, Távol-keleti,
K
Kabardok,		
Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
Kalmükök,		
Altaji,		
Déli,
Kamcsadál,		
Csukcs-kamcs., Távol-keleti,
Karacsájok,		
Altaji,		
É-Kaukázusi,
Karakalpakok,		
Altaji,		
Volga-menti,
Karaták [2],		
Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
Karélok,		
Uráli,		
Északnyugati,
Kazakok,		
Altaji,		
Dél Oroszország,
Kerekek,		
Csukcs-kamcs., Távol-keleti,
Ketek,			
Paleoszibériai, Szibériai,
Jug,			
Paleoszibériai, Szibériai,
Kirgizek,		
Altaji,		
Moszkva,
Komi-permjákok,
Uráli,		
Északnyugati,
Komik,			
Uráli,		
Északnyugati,
Izsmaiak komik,
Uráli,		
Északnyugati,
Koreaiak,		
Koreai nyelv, Távol-keleti,
Korjákok,		
Csukcs-kamcs., Távol-keleti,
Kozákok [4],		
Indoeurópai, Volga-menti,
Közép-ázsiai cigányok, Indoeurópai, Volga-menti,
Krimcsakok,		
Altaji,		
Volga-menti,
Krími karaiták,		
Altaji,		
Volga-menti,
Kubaiak,		
Indoeurópai, Európai Oroszország,
Kumandinok,		
Altaja,		
Szibériai,
Kumikok,		
Altaji,		
É-Kaukázusi,
Kurdok,			
Indoeurópai, É-Kaukázusi,
Kurmancsok, 		
Indoeurópai, É-Kaukázusi,
L
Lakok [1],		
Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
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Lélekszám
4058
98
444833
3193
266
478085
888
40586
1603
516826
183372
1927
218403
1466
4787
60815
647732
4
1219
1
103422
94456
228235
6420
153156
7953
67573
49
90
205
676
2892
503060
23232
42
178630

Az etnicitás térségi jellegzetességei
Név			Nyelvcsalád
Lázok [3],		
Kaukázusi,
Lengyelek,		
Indoeurópai,
Lettek,			
Indoeurópai,
Latgalok,		
Indoeurópai,
Lezginek [1],		
Kaukázusi,
Litvánok,		
Indoeurópai,
M
Magyarok,		
Uráli,		
Manysik,		
Uráli,		
Marik,			
Uráli,		
Hegyi marik,		
Uráli,		
Mezei marik,		
Uráli,		
Mennoniták [4],		
Indoeurópai
Mesheti törökök,
Altaji,		
Mingrélek [3],		
Kaukázusi,
Moldávok,		
Indoeurópai,
Mongolok,		
Altaji,		
Mordvinok,		
Uráli,		
Erza-mordvinok,
Uráli,		
Moksa-mordvinok,
Uráli,		
N
Nanajok,		
Altaji,		
Negidálok,		
Altaji,		
Németek,		
Indoeurópai,
Nganaszanok,		
Uráli,		
Nogajok,		
Altaji,		
  Karagasok		
Altaji 		
Nyenyecek,		
Uráli,		
O, Ö
Olaszok,		
Indoeurópai,
Orocsok,		
Altaji,		
Orok,			
Altaj,		
Oroszok,		
Indoeurópai,
Pomorok,		
Indoeurópai,
Oszétok,		
Indoeurópai,
Oszét digorok,		
Indoeurópai,
Oszét ironok,		
Indoeurópai,
Örmények,		
Indoeurópai,
P
Pastuk/Afgánok,		
Indoeurópai,

Településterület
É-Kaukázusi,
Európai Oroszország,		
Európai Oroszország,		
Európai Oroszország,		
É-Kaukázusi,		
É-Kaukázusi,			

Lélekszám
160
47125
18979
1089
473722
31377

Európai Oroszország,
Uráli,
Volga-menti,
Volga-menti,
Volga-menti,
Volga-menti
É-Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
Európai Oroszország,
Szibériai,
Volga-menti,
Volga-menti,
Volga-menti,

2781
12269
547605
23559
218
4
4825
600
156400
2986
744237
57008
4767

Távol-keleti,
Távol-keleti,
Szibériai,
Szibériai,
É-Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
Szibériai,

12003
513
394138
862
103660
16
44640

Európai Oroszország,
Távol-keleti,
Távol-keleti,
Egész ország,
Északnyugati,
É-Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
É-Kaukázusi,
Moszkva,

1370
596
295
11101 6896
3113
528515
223
48
1182388
5350
95

Etnikai földrajzi kutatások a posztszovjet térségben
Név			Nyelvcsalád
Perzsák,		
Indoeurópai,
R
Románok,		
Indoeurópai,
Ruszinok,		
Indoeurópai,
Rutulok [1],		
Kaukázusi,
S
Sapszugok,		
Kaukázusi,
Sórok, 		
Altaji,		
Spanyolok,		
Indoeurópai,
SZ
Számik,			
Uráli,		
Szerbek,		
Indoeurópai,
Szlovákok,		
Indoeurópai,
Szojotok,		
Altaji,		
Szölkupok,		
Uráli,		
Szvánok [3],		
Kaukázusi,
T
Tabaszaranok [1],
Kaukázusi,
Tádzsikok,		
Indoeurópai,
Tálisok,			
Indoeurópai,
Tatárok,		
Altaji,		
Asztrahányi tatár,
Altaji,		
Krími tatárok,		
Altaji,		
Krjasen tatárok,
Altaji,		
Nagajok,		
Altaji,		
Szibériai tatárok,
Altaji,		
Tatok,			
Indoeurópai,
Tazok,			
Sino-tibeti,
Teleutok,		
Altaji,		
Tindik [2],		
Kaukázusi,
Tofalarok,		
Altaji,		
Törökök,		
Altaji,		
Tuvaiak,		
Altaji,		
Tuva-todzsikok,
Altaji,		
Türkmének,		
Altaji,		
U, Ü
Udegék,		
Altaji,		
Udik,			
Kaukázusi,
Udmurtok,		
Uráli,		
Ujgurok,		
Altaji,		
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Településterület
É-Kaukázusi,

Lélekszám
3696

Európai Oroszország,
Európai Oroszország,
É-Kaukázusi,

3201
225
35240

É-Kaukázusi,
Szibériai,
Európai Oroszország,

3882
12888
1162

Északnyugati,
Európai Oroszország,
Európai Oroszország,
Szibériai,
Szibériai,
É-Kaukázusi,

1771
3510
324
3608
3649
45

É-Kaukázusi,
Szentpétervár,
É-Kaukázusi,
Volga-menti,
Déli,
Európai Oroszország,
Európai Oroszország,
Uráli,
Szibériai,
É-Kaukázusi,
Távol-keleti,
Szibériai,
É-Kaukázusi,
Szibériai,
É-Kaukázusi,
Szibériai,
Szibériai,
É-Kaukázusi,

146360
200303
2529
5310649
7
2449
34822
8148
6779
1585
274
2643
635
762
105058
263934
1858
36885

Távol-keleti,
É-Kaukázusi,
Volga-menti,
Szibériai,

1496
4267
552299
3696

Az etnicitás térségi jellegzetességei
Név			Nyelvcsalád
Ukránok,		
Indoeurópai,
Ulcsák,			
Altáj,		
Üzbégek,		
Altaji,		
V
Vepszék,		
Uráli,		
Vietnámiak,		
Ausztroázsiai,
Vótok,			
Uráli,		
ZS
Zsidók,			
Afroázsiai,

Településterület
Európai Oroszország,
Távol-keleti,
Moszkva,
Északnyugati,
Moszkva,
Északnyugati,
Európai Oroszország,

Lélekszám
1927988
2765
289862
5936
13954
64
156801

A fenti táblázat ABC sorrendben tartalmazza a 2010-ben, az Orosz Föderációban végrehajtott népszámlálás nemzetiségi kategóriáit (Национальный состав населения Российской
Федерации 2010) az adott besorolású alkategóriákkal. Dőlt betűvel szedtük a hátsó borítón lévő
térképén szereplő nagyobb közösségeket (13. ábra; hátsó borító). A nehezen lokalizálható csoportok nem jelennek meg a térképen, de a táblázatban szerepelnek. A felsorolás második oszlopában
az adott csoport nyelvének nyelvtudományi besorolása, a harmadik oszlopban pedig jellemző
településterületük szövetségi körzete (федеральные округа), illetve az utolsó oszlopban a népszámlálás szerinti lélekszámuk.
A számmal jelölt csoportok:
[1] A téképen mint „dagesztáni népek” az avar kategóriába sorolva
[2] A hivatalos népszámlálás az avar nyelv dialektusainak tekinti külön kategóriába sorolva, a
térképen egy kategória
[3] Az ún. kartveli nyelvű népek a hivatalos népszámlálásban grúz kategória alá lettek besorolva,
[4] Inkább vallási, kulturális és nem etnikai, nyelvi kategória alá besorolt lakosok
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4. HELYI IDENTITÁSOK OROSZ FENNHATÓSÁG ALATT

4.1. A POSZTSZOVJET KÖZÉP-ÁZSIAI TÁRSADALMAK RÉTEGEI
Iszlám vagy nacionalizmus? – hangzik el a kérdés Közép-Ázsia kapcsán a
Szovjetunió szétesése után – nem véletlenül. Az iszlám világ egykori kultikus
központjait magába foglaló, de a 19. századtól orosz, majd szovjet fennhatóság alá
tartozó térség 1990-es évek elején függetlenedő államai számára Európa és Ázisa
határán kérdéses volt, hogy mely tényezők lesznek dominánsabbak közösségeik
sorsának további alakításában. A nemzetállami keretek globális jelenléte a feltett
kérdésre az utóbbi választ sugallja az ezredforduló után is, de a tradicionális keretek egyelőre mindkettőt felülírják.
Az egykori kazah és mongol hordák, az üzbég és tadzsik klánok által birtokolt
területek a szovjet vezetés által kijelölt határok mentén nyerték el függetlenségüket. Lakóik életét markánsan meghatározza a szovjetizáció révén megvalósított
felemás modernizáció és a társadalom működéséhez kidolgozott szovjet jellegű
keretrendszer. Az autoriter hatalmat gyakorló vezetők retorikája erőteljes nemzeti
felhangokkal bír, amely mögött sok esetben pozícióik konzerválásának igénye áll.
Fejezetünkben nyomon követjük e nemzeti retorikák mögött bújó több évszázados folyamatot, ami az orosz kolonizációs törekvésekkel, a brit-orosz gyarmati versengéssel, a cári birodalom és a szovjetrendszer által egyaránt közvetített
russzifikációval és felemás modernizációval, valamint a kifejezetten szovjet
időkre jellemző erőltetett identitáskonstrukciókkal egyaránt összefüggésben áll
és meghatározza a 21. század közép-ázsiai „nemzeteit”.
4.1.1. Közép-Ázsia területéről és lakóiról kialakult képzetek
A nyugati nézőpont szerint eredetileg a 19. században Turkesztánnak nevezett területet nevezték Közép-Ázsiának. Közép-Ázsia nyugati térképekre rajzolásában a
gyarmatosítás 19. századi, „Nagy Játszmaként” elhíresült epizódja játszotta a kulcsszerepet: az angol–orosz gyarmati rivalizálás helyszínét az Oszmán Birodalom
északi határvidékein kívül Ázsia belső területei adták, amelynek romantikus
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túlzásokkal közvetített történései Kipling Kim című alkotása révén váltak hallhatatlanná (Hopkirk, P. 1990). A kínai érdekeltség nyomán (Vakar, N. 1935) három
különböző terjeszkedési szándék és érdekszféra találkozásában Turkesztán népeinek sorsa a 20. században egészen eltérő utakon formálódott tovább. A 19. század
végére Kelet-Turkesztán kínai fennhatóság alá került, Nyugat-Turkesztánt (a nomád
kazahok északabbra fekvő településterületével együtt) a cári Orosz Birodalom bekebelezte, a déli területek pedig (lényegében a mai Afganisztán) a brit érdekeltségeket
gyarapította (Allworth, E. 1989). Közép-Ázsia Turkesztánhoz köthető jelentéstartalma ennek megfelelően módosult; a 20. század végén megváltozott geopolitikai
szituációban már elterjedtebbnek tekinthető, hogy az egykori Szovjetunió tagköztársaságait, Üzbegisztánt, Türkmenisztánt, Tádzsikisztánt, és az eredetileg nem
Turkesztánhoz tartozó Kazahsztánt nevezik Közép-Ázsiának (Gammer, M. 2000).
Ez a földrajzi térben az eredeti Turkesztán-fogalomhoz képest, Kazahsztán hatalmas sztyeppei és félsivatagi területeivel, elmozdulást jelent észak(nyugat) felé.
Fejezetünk ez utóbb értelmezés alapján használja a Közép-Ázsia kifejezést.
A 19. század végén bekövetkező orosz területfoglalás után megszervezett, katonai
igazgatás alatt álló Turkesztáni kormányzóság (a mai Közép-Ázsiához tartózónak
tekintett északi területeket Sztyeppei kormányzóság néven már korábban megszervezték), valamint a vazallus Hívai és Buharai Kánság lakosságáról igen kevés
információval rendelkezett a nyugati világ (beleértve a nyugatról érkezett orosz hódítókat is). Az 1880-es években végzett statisztikai felmérések, valamint a külföldi
utazók és orosz katonai hírszerzők adatai alapján 6 millióra becsülték a terület lakóinak számát, amit az 1897-es cenzus is megerősített (igaz, ez utóbbi nem a teljes
területre terjedt ki). Ahogyan azt a terület elnevezése is sugallja, Közép-Ázsiát a
türk nyelvű népek otthonaként tartották számon, népcsoportjaikat a beszélt nyelv
alapján szintén megkísérelték meghatározni az 1897-es cenzus alkalmával (a népszámlálás eredményeiről részletesebben szólt a 3.3. fejezet). Nomád életmódot
folytató lakosait a korabeli szóhasználatban kirgizeknek, az állandó településeken
(a déli, ún. oázisövben) élőket pedig szártoknak nevezték. A két gyűjtőfogalomból
csak fokozatosan bontakoztak ki a különböző népcsoportok, akiket összekötött a
nyugat szemében elítélendő kulturális kötődésük: az iszlám hitük.
4.1.2. Közép-Ázsia a posztkolonialista diskurzusokban és a nacionalizmuselméletekben
Az egykori keleti blokk országaiban is ismert tényként kezelhető, hogy a cári
Oroszország gyarmatosító hatalomként, a szovjet terminológiával élve „imperialistaként” jelent meg Turkesztánban a 19. században. Az orosz állam sajátos formában alkotta meg a nyugati kultúrához hasonlóan saját Keletét (Said, E. W. 2000),
azaz önnön képének ellentétét a sztyeppei lovas nomád népekben, akiket a „tatár”
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gyűjtőfogalommal illetett. A pravoszláv orosz kultúrát képviselő hatalom szent
háborút hirdetett a muszlim tatárok ellen, majd ellenségképüket kiterjesztették
minden tőlük keletre (és délre) élő iszlám hívőre is (Heller, M. 1996). A hódító
oroszok küldetéstudatként élték meg az igaz hit és az európai civilizáció vívmányainak terjesztését a keleti barbárok felé.
Kevésbé ismert és elfogadott tény viszont, hogy Közép-Ázsiát kétszer gyarmatosították. A bolsevik hatalomátvétel után kiépülő szovjethatalom más ideológiai alapon ugyan, de hasonló célok mentén formálta át a térség társadalmait
(Gammer, M. 2000). A szovjetizáció folyamatában modernizálódó térség nemzetállamai ezért a harmadik világ gyarmataihoz hasonló jellemzőkkel bírnak.
Benedict Anderson (2006) nacionalizmusokról írt gondolatmenete értelmében
elmondható, hogy az autoriter rendszerek erőltetett (és nem társadalmi igényekből táplálkozó) etnonacionalizmusa a szovjet berendezkedés eredénye, amely a
kapitalizmus hatásait a saját rendszerén keresztül közvetítette.
A korábbi fejezetben már kifejtett „meggyökeresedés” (korenyizácija) idején, a tagköztársaságok hivatalosan elismert és meghatározott etnikumai lehetőséget kaptak
saját identitásuk erősítésére a nyelvhasználat, valamint a vallástól független kulturális jegyek, kollektív emlékezetben őrzött történelmi tradíciók érvényesítésével. A
szintén korábban részletesen bemutatott russzifikáció, valamint az ezzel összekapcsolható hivatali nacionalizmus (Seton-Wattson, H. 1977) továbbélésével az orosz
mintára kialakított oktatási rendszeren keresztül formálódott hosszú évtizedeken át
generációk sora, amelyek a közigazgatási és vállalati bürokrácia lojális alkalmazottait termelte ki (Anderson, B. 2006). A függetlenséggel hatalmat kapott „nemzeti”
elitek az új nemzetállamokban a globalizációval rohamosan terjedő információs
technológiák révén még markánsabban tudják állampolgáraik felé közvetíteni e
nemzeti attitűdöt, ami egyelőre a klán rendszerek által meghatározott identitástudat
révén kevésbé jellemzi az egyének gondolkodásmódját (Collins, K. 2003).
4.1.3. A közép-ázsiai posztszovjet „nemzeti” identitások rétegei
4.1.3.1. A gyarmatosítás előtt: a tradicionális Közép-Ázsia
A titokzatos Selyemút, amely átszelte a hatalmas ázsiai kontinenst és összekötötte
Európát a luxuscikkeket adó Kelettel, ismeretlen volt a nyugati ember számára.
A tengerektől való hatalmas távolság jótékony fátyolként fedte el a mohó nyugati
szemek elől Közép-Ázsia népeit, így hosszú évszázadokon át élhettek tradicionális kereteik között, anélkül, hogy a nyugati világ saját érdekei mentén közvetített
modernizációs törekvései elérték volna őket.
Az évszázadokon át egzisztáló struktúrák egy hamisítatlan multikulturális világ
számára biztosítottak hátteret. Közép-Ázsia nem csak népek találkozási pontja
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volt: nyelvek, filozófiák, technológiai és művészeti innovációk fonódtak itt össze.
A folyamatos hódítások, az iráni népek, a türk népek, a fehér hunok, görögök,
párthusok, arabok és mongolok inváziói újabb és újabb hatásokat hoztak az itt
élők életébe. A régió kultúrájára éppen ezért nagyon jellemző a különböző hatások beolvasztása, a hozzájuk való alkalmazkodás képessége, hiszen éppen ez
jelenthette számukra a túlélést (Mandel, W. M. 1942).
Annak a nyugati szem számára különleges világnak, amelyet Vámbéry Ármin tárt
a magyar és európai olvasóközönség elé a 19. század közepén, karakteres sajátosságai számos különféle hatás együttéléséről tanúskodtak. Közép-Ázsia társadalma
életmód tekintetében jellegzetes megosztottságot mutatott. A letelepült életmódot
folytató, mezőgazdasággal, kereskedelemmel és kézműves iparral foglalkozó iráni népek az oázisok övében, a folyóvölgyekben és a délkeleti hegyvidéken éltek
(Whitman, J. 1956). A nomád pásztorkodást folytató türk népek főként az északi
sztyeppék és a déli sivatagok lakói voltak. A határ természetesen nem volt éles, a különböző életmódot folytatók állandó kapcsolatban álltak egymással, sőt türk nyelvű
csoportok is éltek állandó településeken az ún. oázis-övben (Mandel, W. M. 1942).
Az egymás mellett élő, különböző életmódot folytató népek életét számos kulturális
hatás kötötte össze. Ezek egyike a mongol örökség volt: legyen az uralkodócsalád
nomád vagy városlakó, mindenképpen a területet hatalmas birodalomban egyesítő
Dzsingisz kántól származtatta magát. A hatalom legitimációját mindenki a teljes
területet egyesítő mongol uralomban látta. (Nem volt ez ismeretlen Európában sem,
ahol a Római Birodalom öröksége hasonló legitimációs erővel bírt, még a 20. században is. Elég csupán a hitleri Harmadik Birodalomra gondolni.)
A társadalom alapvető szerkezetét olyan piramishoz hasonlíthatjuk, amelyben tekintély alapján alakultak ki az egyes hierarchikus szintek. Az alapegységet adó
patriarchális családok között a patrónus-kliens viszony jelentette a köteléket. A feltétlen lojalitáson és felelősségen alapuló rendszer élén a kán állt. Míg a nomádok
esetében a származásnak volt kulcsfontossága a rendszerben elfoglalt hely tekintetében, a letelepedett közösségeknél az identifikáció legfőbb eszköze a lakóhely volt.
Ez a berendezkedés a letelepült közösségek körében vezetett államalakulatok létrejöttéhez: a központi oázis-öv kánságai magas szintű szervezettséggel fogták össze
a térségben lakókat, miközben katonai potenciáljuk jelentős részét a lovasnomád
csapatok adták. A Buharai, Hívai és Kokandi Kánság a mai Kirgizisztán,
Tádzsikisztán és Üzbegisztán területén, valamint Türkmenisztán északi határvidékén feküdt. Tőlük északra éltek a kazak hordák, délnyugatra pedig a türkmén
törzsek. Az etnikumok sokaságát összefogó kánságok egy-egy markáns népcsoport vezetése alatt egzisztáltak. A legjelentősebb Buharai Kánságban a vezető
feladatok az üzbégek kezében voltak. A kereskedelem és a kézművesség magas
szintű művelése mellett e közösségeknek a rabszolgatartás is sajátossága volt, a
letelepült és a nomád népek körében egyaránt. A nagy városi központok, Buhara,
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Szamarkand és Híva rabszolgapiacait az útleírások mellett akár szépirodalmi
munkákból is ismerhetjük (például Dumas híres regényében, a Monte Christo
grófjában, az egyik női szereplő orientalista romantikát hordozó alakja is halhatatlanná teszi ezt az intézményt – és a keleti népek felé kialakított előítéleteket is).
A térséget összefogó, a lakók mindennapjait meghatározó legfőbb tényező az iszlám volt, amely az arabok révén jutott a térségbe a hetedik és a nyolcadik század
folyamán. A szunnita irányzat hanafita iskolája különösen a letelepült lakosság körében öltött erőteljesen ortodox, a vallási iratokat szigorúan követő jelleget. A perzsa
hatásokat tükröző szertartásrendszert hosszú évszázadokon keresztül közvetítették
Buhara és Szamarkand hatalmas városainak iskolái, nem csak a térség lakói, hanem
távolabbi iszlám országok felé is. Az iszlám világgal folytatott intenzív kapcsolat a
15. században szűnt meg a déli szomszédos államalakulatok megerősödésével és állandó háborúikkal, ami a hosszú mekkai zarándokútvonalakat bizonytalanná tette.
A közvetlen szomszédok, Irán és India felé viszont a kapcsolat folyamatos maradt.
A nomád közösségeknél sokkal inkább volt jellemző az iszlám szinkretikus jellege,
a helyi szokásjog beolvasztása és a sámánhit szertartásainak megőrzése.
4.1.3.2. Az orosz expanzió és hatásai Közép-Ázsiában
Közép-Ázsia meghódításának terve már a 18. század elején megszületett, de végül
csak a 19. század második felében realizálódott. Az Orosz Birodalom építése a
tatár iga lerázásával vette kezdetét a 15. században (Heller, M. 1996). A Kazányi
és Asztrahányi Kánság beolvasztása a 16. században hatalmas területi növekedést
jelentett: a Moszkvától csak pár száz kilométerre kanyargó Oka-folyó helyett már
ezer kilométeres távolságban, a Kaszpi-tónál ért véget az orosz befolyás. Már a
16. századtól különösebb erőfeszítések nélkül zajlott Szibéria meghódítása, miközben a kozákok déli irányban az Oszmán Birodalom rovására szereztek területeket
a 17. század elején. A délkeleti irányú hódítás terve, a Keleti Terv I. Péter idején fogalmazódott meg először (Heller, M. 1996). Egyrészt azért, mert a 18. század elején hadsereggel kellett a rendet helyreállítania a kánságok területén, ezért figyelme
a lázadások miatt is a térségre terelődött. Másrészt nagyszabású terveket dolgozott
ki birodalma hatalmának és területének növelésére (Cheshire, H. T. 1934).
Az Orosz Birodalom keleti politikájának ettől kezdve lényegi eleme lett a határok
kikerekítésének munkája, a birodalom „természetes” határainak elérése (amely
gondolat Európából szintén ismerős). Ez Ázsia szíve irányában azt jelentette, hogy
közvetlen kapcsolatot kell kialakítani Kínával és Indiával, illetve testvéri kapcsolatot kiépíteni azokkal az itt élő népekkel, amelyeket az Oszmán Birodalom és
Perzsia folyamatosan fenyegetett (Heller, M. 1996). Az ideológia betetőzése az
orosz azonosságtudat szerves részévé váló, szovjet diktátorok által sem feledett
gondolat: a küldetéstudat, ami ezekben az évszázadokban azt jelentette, hogy az
európai civilizáció vívmányait keletre is továbbadják.
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A nagyszabású tervek a fokozatosság jegyében születtek. Péter cár először a
Hívai és Buharai Kánságot kívánta orosz ellenőrzés alá helyezni, területükön
előőrsként orosz csapatokat állomásoztatni. A katonai akciókat azonban ekkor
még csak részben koronázta siker: a Perzsiával vívott háború nyomán 1723-ban
Oroszország megkapta a Kaszpi-tenger teljes nyugati és déli partvidékét, valamint Baku városát. A hódítás jelentős részét az utódok ugyan hamar elveszítették,
de a Kaszpi-tó ettől kezdve az orosz érdekszféra része maradt.
Nagy Péter tervének gyakorlati megvalósítását már utóda, Anna uralkodása idején dolgozta ki Ivan Kirillov, az államapparátus egyik befolyásos személyisége
(Heller, M. 1996). Közép-Ázsia meghódítását Baskíria területéről indulva vélte
megvalósíthatónak, olyan erődök létesítésével, amelyekben orosz helyőrségeket
hagyva egyre beljebb lehet hatolni a kontinens belseje felé (Cheshire, H. T. 1934).
Így alakult meg az Urál-folyó mentén Orszk és Orenburg városa. A meghódítandó területeket Kirillov nevezte Új-Oroszországnak, amely kifejezés majd az
évszázad második felében, II. Katalin hódításai nyomán vált realitássá.
A közép-ázsiai területek meghódítására végül a 19. század második felében, egy
új geopolitika körvonalazódása mentén került sor. Az 1850-es évek végére, a
vesztes krími háború nyomán Közép-Ázsia jelentősége olyannyira megnőtt, hogy
már nem csak a légvárakat építő cárok, cárnők és államférfiak álmodozásának
színtere lett. II. Sándor konstantinápolyi nagykövete, Nyikolaj Ignatyev leporolta
Ivan Kirillov tervét, és az orosz katonai gépezet segítségével nekiláttak a módszeres megvalósításnak (Heller, M. 1996). A krími kudarc arra döbbentette rá a
vezető politikusokat, hogy Oroszország legfőbb ellensége Anglia, akit csak gyarmatain keresztül tudnak megszorongatni (Cheshire, H. T. 1934). Közép-Ázsia
tehát most először mellékszerepéből az expanziós politika fő célkitűzésévé vált,
kezdetét vette a „Nagy Játszmaként” emlegetett orosz–angol gyarmati vetélkedés (Hopkirk, P. 2006), amelynek eredményeként a gyarmatosítás három irányból
érte utol az itt élő népeket.
Az 1850-es években, néhány év leforgása alatt az orosz katonai alakulatok elfoglalták a kazah sztyeppéket (1854-ben már megalapították Vernij városát, a későbbi Alma-Atát), majd a következő két évtizedben legyőzték az oázis öv három
kánságát (Híva, Buhara és Kokand) (MacKenzie, D. 1974). E kánságok közül
kettő, a Hívai és Buharai, nem vált az Orosz Birodalom részesévé, annak vazallusaként egzisztált tovább. Az 1880-as években, III. Sándor uralkodása idején a
déli sivatagi területek türkmén nomádjait is utolérte az orosz hódítás, ami végül
Afganisztán határfolyójánál állt meg, elkerülve ezzel az angolokkal való nyílt
konfrontációt. Az orosz fennhatóság alá került turkesztáni területek megszervezése Kaufman tábornok (Konstantyin Petrovics Kaufman) nevéhez köthető, akinek organizátori tevékenységét, egyébként kétes megítélése ellenére, elismeréssel
emlegeti az utókor (MacKenzie, D. 1974). Tevékenységének felértékelődésében
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nagy szerepet játszott az általa igazgatott terület, Turkesztán geopolitikai helyzete a 19. század végi gyarmati versenyben. A szovjet időket megelőző, viszonylag rövid időintervallumot felölelő orosz gyarmatosítás hatása ugyan eltörpül a
pártállami diktatúra időszakához képest, azonban mégis fontos előfutára volt
a 20. században bekövetkező gyökeres átalakulásnak. Előkészítette a helyi hatalmasságok hatalomvesztését azzal, hogy a hordavezetők, törzsfők, kánok fölé
helyezte a területet irányító katonai főkormányzót, valamint a távolban székelő
„nagy fehér cárt” (MacKenzie, D. 1974). A helyi lakosságot szembesítette egy
gyökeresen eltérő életstílussal, amelyek főként a városokban manifesztálódtak az
idegen stílusban épülő helyszínekkel: bankokkal, vasútállomásokkal, kereskedőházakkal, hotelekkel, templomokkal, kórházakkal és színházakkal. Ugyanakkor
az orosz hatalmi elit megfogalmazta a turkesztáni területek gazdasági jelentőségét: a kereskedelmi előnyök mellett a nyersanyagok (főként a gyapot) bőségét
(MacKenzie, D. 1974). A gyarmatosítással megkezdődött a helyi gazdaság orosz
igényeknek történő alárendelése: a gyapottermesztés felfutása, a vasútvonalak kiépítése, a helyi és az orosz kereskedők közötti kapcsolatokat kiépítő új vállalkozóréteg megjelenése ugródeszka volt a szovjet időkben kialakuló monokultúrás
gazdálkodás felé (Whitman, J. 1956; MacKenzie, D. 1974; Morrison, S. 2006).
Az átalakulás a hagyományos gazdálkodási formák ellehetetlenülése mellett az
iparral foglalkozókat sem kímélte: a vasúton érkező olcsó tömegcikkek a kézművesipar elsorvadását eredményezték (Morrison, S. 2006).
A III. Sándor és főként utódja, a tragikus sorsú II. Miklós idején hivatalos politikaként megfogalmazott russzifikáció érzékenyen érintette az orosz befolyás alá
tartozó, iszlám hitű turkesztáni területeket. Az orosz hivatali nyelv bevezetése
mellett a pravoszláv hitre való térítés, valamint az orosz oktatási rendszer kötelezővé tétele is érzékeny változásokat hozott – főként a városi mindennapokba.
E politika manifesztumaivá váltak a 20. század elején nagy arányban bevándorló
orosz telepesek, így az 1905-ben Nyugat-Turkesztánban is jelentkező forradalmi
megmozdulások kifejezetten oroszellenes jelleget öltöttek. Miközben az oázis-öv
egykori kánságaiban a nagyobb központokban volt érzékelhető a markáns orosz
jelenlét, az északabbra fekvő sztyeppéken, ami már huzamosabb ideje állt orosz
fennhatóság alatt, a nomád pásztorok legelőterületeit törték fel, illetve hagyományos legeltető útvonalaikat zárták le. A 20. század elején a réz, szén és olaj lelőhelyek feltárása és kiaknázása – amelyek sok esetben nyugat-európai és amerikai
befektetők finanszírozása révén indult meg, szintén felborította a hagyományos
életformákat. Az etnikai identitás és a nemzeti érzés ébredését éppen a felkelések
leverése érdekében szították: a népek kavalkádjában a forradalmak elleni harc
hathatós eszköze volt az ellentétek élezése a különböző népcsoportok között.
Az Orosz Birodalom részeként megszervezett (Nyugat-) Turkesztán etnikai sokszínűsége fokozatosan bontakozott ki a hódítók előtt. A muszlim hívő, letelepült,
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vagy félnomád, nomád életmódot folytató közösségeket a 19. század végén megkísérelték a hatalom felé is láthatóvá tenni azáltal, hogy statisztikai adatfelmérések során az itt élő népcsoportok kategóriáinak kialakításával kísérleteztek
(14. ábra). Az 1897-es cenzus adatai értelmében a terület legnépesebb csoportja
a kirgizeké volt. A kirgiz kifejezés azonban nem felel meg a mai kirgiznek nevezett etnikummal, ugyanis minden nomád életmódot folytató közösség tagját
illethették ezzel a névvel. Mivel főként a turkesztáni területek északi részén (az
oázis övtől északra élő) nomádokat illették ezzel a névvel, ezért a későbbiekben a kazah népcsoporttal azonosították őket (Matley, I. M. 1989). Az 1897-es
cenzusban kara-kirgizként szereplő lakosság az előzőhöz hasonló területi alapon azonosítható a később kirgiznek nevezett etnikummal. Az oázis övtől délre
élő nomád közösségek zöme a népszámlálás türkmén és karakalpak kategóriáját gyarapította. Az oázis-öv és különösen annak legsűrűbben lakott területe,
a Fergánai-medence adatai már egy etnikailag összetettebb képet közvetítenek.
Az itt megjelenő kategóriákban még igen népes kategóriaként van jelen a későbbiekben elfeledett szárt kifejezés, amit korábban általánosságban alkalmaztak a letelepült életmódot folytatókra. Hasonló fogalomként funkcionált sokáig
a tádzsik kifejezés is, a kettő között nyelvi alapon tehető különbség. Az oázis-öv
településeiben élők zöme a perzsa nyelv valamelyik dialektusát beszélte. Közülük
számukat és arányukat tekintve a tádzsikok voltak a dominánsak. Az oázis övben
azonban türk eredetű népcsoportok is választották a tartós letelepedést, akiket a
szárt elnevezéssel illettek. A településterületük politikai irányítását megszervező
üzbég nomád klánok nyomán a későbbiekben a szártokat az üzbég kategóriába
olvasztották (Matley, I. M. 1989).
4.1.3.3. Etnikai identitás és russzifikáció a szovjet időszakban
Az 1917-es forradalom, a szovjet katonai hatalomátvétel, a polgárháború, az intervenciós hadseregek támadása, valamint a parasztok elkeseredett háborújának
évei igen kusza állapotokat teremtettek az egykori Orosz Birodalom területén.
Közép-Ázsia lakói, különösen az északi területen élő nomádok, a megélhetésüket
ellehetetlenítő orosz telepesek ellen küzdöttek. Számukra a bolsevik szólamok
sokkal inkább jelentették az orosz diktatúra ígéretét, nem szimpatizáltak velük.
Az orosz telepesek, vasúti munkások, katonák viszont annál inkább, így segítségükkel még 1917 novemberében kikiáltották a szovjethatalmat. A betelepült,
14. ábra Turkesztán lakosságának etnikai összetétele és az oroszok aránya 1897-ben
1 – A lakosság etnikai összetétele, a – orosz, b – ukrán, c – perzsa, d – tadzsik, e – afgán, f – zsidó,
g – tatár, h – türkmén, i – kirgiz, j – karakirgiz, k – kipcsák, l – karakalpak, m – szártüzbég, n –
üzbég, o – ujgur, p – kasgar, q – török, r – egyéb; 2 – A lakosság száma (1000 fő); 3 – Területek,
a – orosz protektorátus, b – a melléktérkép területe; 4 – Az orosz nyevűek aránya (%); 5 – Határok,
a – országhatár, b – guberniumhatár. Adatforrás: oroszországi népszámlálás, 1897
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korábbi gyarmati hatalmat szolgáló, főként orosz lakosság által kezdeményezett,
1918 májusában létrehozott Turkesztáni Szovjet Szocialista Köztársaság igyekezett minél inkább lazítani a központi kormányzattól való függésen és egyenrangú
félként belépni a föderatív berendezkedésű Szovjetunióba. A betelepülő szlávok
és a helyi lakosság között tátongó szakadékot kihasználva azonban a moszkvai
vezetés a helyiekből szervezte meg a központi szovjethatalmat kiszolgáló káderek
körét az 1920-as években (Yaroshevski, D. B. 1987). Felkarolva a helyi nemzeti jellegű mozgalmakat, az 1920-as évek első felében szovjet tagköztársaságokként szerveződtek az üzbégek, tádzsikok, karakalpakok, türkmének és kirgizek
államai. A központi hatalomhoz fűződő viszonyt azonban jól tükrözi a körükben kialakított hierarchia: míg Üzbegisztán és Türkmenisztán szovjet szövetségi
köztársaságként alakulhatott meg, Tádzsikisztán és Kazahsztán autonóm szovjet
szövetségi státuszt kapott, Kirigizisztán és Kara-Kalpakisztán pedig autonóm területként jött létre (Bacon, E. 1947). Az öt szovjet közép-ázsiai szovjet szövetségi
tagköztársaság határait és státuszát az 1930-as években rendezték.
Ahogyan azt már egy korábbi fejezetben (2.1.) kifejtettük, az ún. meggyökeresedés időszakában a központhoz hű helyi káderek kiművelése érdekében az itt élő,
nemzetként aposztrofált népcsoportok a szovjethatalom által nekik kijelölt területen lehetőséget kaptak az iszlám vallástól teljes mértékben független nemzeti
identitásuk alakítására. Erőltették a saját irodalmi nyelv és az írásbeliség megteremtését, nemzeti kultúrájuk megjelenését az oktatásban, valamint terjesztését a
nyomtatott sajtó és egyéb könyvtermékek, illetve a tömegkommunikáció hathatós
segítségével. Ezzel egy időben viszont a szovjet ideológia terjedését is megoldották, a párthoz, az államhoz és a Szovjetunióhoz lojális embertömegek kiművelése érdekében. A szovjetrendszer bürokratikus államgépezetéhez „idomított”
nómenklatúra volt az összekötő kapocs a központi hatalom és a helyi lakosság
között. Ugyanakkor a Szovjetunióhoz történő tartozás a tagköztársaságok számára egy állandó kiszolgáltatottságot is jelentett, amit a letartóztatásokkal, tisztogatásokkal, deportálásokkal ért el a központosított rendszer orosz hatalmi elitje.
A második világháború Közép-Ázsiában bonyolult helyzetet eredményezett. A
német támadások után az evakuált lakosság jelentős részét ide telepítették át, a
deportálások megindulásával a kollektív bűnösöket is ide száműzték, így az etnikai/nyelvi keveredés még nagyobb méreteket öltött. A háborús szükségletek okán
fontos gazdasági bázissá vált a terület, ahol drasztikusan növelték a gyapottermesztést, a színesfémtermelést, új nyersanyaglelőhelyeket tártak fel és kezdték
meg kiaknázásukat. Ez az orosz lakosság dominanciáját erősítette, hiszen a közigazgatásban és az iparban is egyre inkább nőtt az arányuk: az államigazgatás
különböző szintjei mellett a gazdaságban mint szakképzett munkaerő jelentek
meg a tagköztársaságokban (15. ábra). A russzifikáció látványosan zajlott a közép-ázsiai tagköztársaságokban; az orosz nyelv és az orosz kultúra mind jobban
108

Helyi identitások orosz fennhatóság alatt
behatolt a zárt társadalmakba. A szovjet ideológiai szólamok ellenére a betelepülő
orosz lakosság a 20. század folyamán mindvégig felsőbbrendű gyarmatosítóként
viselkedett a térségben, és erőteljesen elhatárolódott a helyi lakosságtól. Főként a
városokban éltek, ezért erősítették vidék és város különbségeit.
A szovjet pártállami diktatúra radikális átalakítást hirdetett minden nem orosz
nép számára: „segíteni akarjuk a dolgozó tömegeket abban, hogy utolérjék
Oroszországot” (Heller, M. –Nyekrics. A. 1996). Az eredmények önmagukért
beszéltek: az írástudatlanság drasztikusan lecsökkent, a népegészségügyi szolgáltatások megjelentek, a teljes régiót villamosították, megindult az intenzív iparosítás, a közlekedési és távközlési rendszerek fejlesztése, a tömegkommunikáció
lehetőségeinek kiterjesztése, a foglalkoztatási lehetőségek kiszélesítése, a kultúra
eljuttatása a tömegekhez, a modern állami intézmények létrehozása.
Ugyanakkor a Szovjetunió közép-ázsiai tagköztársaságai történelmi előzménnyel
nem rendelkeztek, mesterségesen hozták őket létre. A határokat úgy húzták meg,
hogy minden állam területén egy markáns nyelvi csoport domináljon. Az ilyen
típusú felosztásnak semmi köze nem volt ahhoz a valósághoz, ahogyan az itt élők
saját identitásukat megélték, és egyben lehetőséget adott arra, hogy a domináns
csoport kialakításával ellentéteket szítson a kisebbségben lévőkkel. Az új területi
megosztás és a nyelvi különbségek előtérbe helyezése a korábbi társadalmi struktúrák ellenében hatottak. Nemzeti mítoszok gyártásába kezdtek, nemzeti szimbólumokkal és intézményekkel, hathatós propagandával alakították a konstruált,
modern közép-ázsiai nemzeteket, ezzel együtt viszont a szovjet identitás erősítése
is iparszerűen zajlott, ami az identitás mesterséges alakításában egy hierarchikus
szerkezetet eredményezett: a szovjet szint jelentette az államot, a külvilággal való
kapcsolatteremtés csak ezen keresztül történhetett. A hadsereg tagjai, a diplomácia képviselői, vagy a nemzetközi versenyeken sikeres sportolók esetében a
"szovjet" jelző volt használatos, miközben a tagköztársaság belső életének szervezésében a kreált nemzeti jelleg dominált.
A sikeres ideológiai átalakítás feltétele volt az oktatási rendszer gyökeres átalakítása, aminek hozadéka volt az írástudatlanság drasztikus csökkenése. A nők
emancipációját célzó szovjet modell erőltetéseként a nők is megjelentek az oktatásban és később a foglalkoztatottak között is. Nyitottabb életük, viseletük változása (a hagyományos ruházat, a fejkendő elhagyása) inkább a városokban volt
jellemző, vidéken megmaradt a hagyományos zárt életformájuk.
A nagyarányú természetátalakítási tervek születésével a kollektivizálás hamar
megkezdődött a térségben. A déli, gyapottermesztő területeken a folyamat már
az 1930-as évek elején lezárult, az északabbra fekvő nomádok lakta régiókban
azonban nagy áldozatok révén vitték végbe az államosítást. A letelepedésre és
növénytermesztésre kényszerített lakosság ellenállásának megtörése érdekében életmódjuk alapját, az állatállományt pusztították. A hatalmas veszteségek
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15. ábra Az egykori szovjet közép-ázsiai lakossága etnikai megoszlásának változása (1926–2010)
1 – A lakosság száma és etnikai összetétele, a – kazah, b – kirgiz, c – orosz, d –  tádzsik, e – német,
f – türkmén, g – ukrán, h – üzbég, i – egyéb, j – a lakosság száma; 2 – Népszámlálási időpontok,
a – 1926, b – 1939, c – 1959, d – 1970, e – 1979, f – 1989, g – 2002 körül, h – 2010 körül; 3 – Az
orosz lakosság aránya; 4 – Az orosz lakosság száma (1000 fő); 5 – Határok, a – országhatár, b –
oblaszthatár, c – rajonhatár. Adatforrás: kazah (2009), kirgiz (2010), üzbég (2013), tádzsik (2010),
türkmén (2010) és szovjet népszámlálások (1926, 1939, 1959, 1970, 1989).

éhínségekhez vezettek, ami a területről több mint két millió kazah eltűnését eredményezte (sokan a szomszédos országokba szöktek). A mezőgazdasági termelés a
szovjet időszakban jelentősen átalakult a gépesítés és a technikai újítások révén.
A cári időkben megkezdődő urbanizáció a szovjet diktatúra idején öltött igazán
nagy méreteket. Nem csupán a városok és városlakók aránya emelkedett, maguk
a városok is átalakultak, nyugatias jelleget öltöttek. A modernizáció irányába ható
jelenség mögött azonban nem a helyi lakosság mobilitása rejtőzik. A betelepülő
lakosság túlnyomó többsége a városok lakosságát gyarapította, a szovjet ideológia
szolgálatában a maguk képére formálták át a településeket.
Az antiklerikális szovjet rendszer a helyi identitás alapját, az életformát és a
mindennapokat meghatározó iszlám vallást sem kímélte. Az oktatási rendszer
átalakítása miatt már igen korán, az 1920-as évek második felében megkezdték
a vallási intézmények felszámolását, a mecsetek bezárását. Az 1930-asévekben
már csak néhány mecset működhetett, de csak engedéllyel és szigorú ellenőrzés
mellett. A vallásellenes propaganda nem kímélte a muszlim értelmiséget, számos
vallási vezetőt, tanítót bebörtönöztek, likvidáltak. Megtiltották a mekkai zarándoklatot, az arab írásjelek használatát, lecserélték előbb a latin, majd a cirill betűs
rendszerre. Miközben minden eszközzel igyekeztek az iszlám életforma ritmusát
megtörni, erőltették a kulturális modernizációt, ami egyet jelentett az európai/
orosz életforma terjesztésével a viselkedésben, a ruházatban, a testbeszédben, a
beszédmódokban és az építészeti stílusokban.
Mindezek ellenére mégis beszélhetünk kontinuitásról, a hagyományos struktúrák továbbéléséről, a régi és az új rendszer közötti átfedésekről. Egyrészt a
családi keretek erőteljesen meghatározták a mindennapok alakulását: ez volt az
a belső szféra, ahol megőrizték a több évszázados hagyományokkal rendelkező
társadalom alapvető jellemzőit. Emellett a társadalom tradicionális szerkezete
gyorsan meghódította a szovjet struktúrákat: a vezető klánok a szovjet időkben
is megtartották a hatalmat, miközben kiszolgálták a központi szovjet utasításokat. Türkmenisztánban, Kirgizisztánban és Tádzsikisztánban ez maradéktalanul megvalósulhatott, a leginkább mesterséges államalakulat, Üzbegisztán
esetében ez állandó vetélkedést jelentett három központ, Fergána, Szamarkand
és Taskent között. Kazahsztán esetében a hatalmas méretek miatt nem lehetett olyan erő, ami a teljes területet összefoghatta volna, inkább a különböző
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régiókban maradt meg a helyi hatalmasságok befolyása, ahogyan az a korábbi
évszázadokban is jellemző volt.
4.1.4. A posztszovjet átalakulás
A központi hatalom széthullása révén a sztálini diktatúra éveiben mesterségesen
létrehozott államok az 1990-es évektől független, önálló entitásokként egzisztálhatnak. Milyen sors várhatott rájuk az alkotóik és működtetőik nélkül? A társadalom átalakítása ugyan drasztikus volt, azonban viszonylag rövid ideig tartott,
így a (részben módosult) tradicionális struktúrák megerősödése vált jellemzővé a
függetlenedéssel. A térségben megfigyelhető politikai átalakulás éppen ezért nem
különbözött sokban a száz évvel korábbi állapotok ismételt megjelenésétől.
Mivel az átalakulási folyamatban a társadalom konzervatív jellege erősödött meg,
a vezető elitek folyamatos legitimációt élveznek a szovjet rendszer megszűnése
után is, ők jelentették a folyamatosságot a bizonytalansággal járó átmenetben. A
legfelsőbb hatalom a távoli központból ismét visszaszállt a helyi vezetőkre, akik
megörökölték a centralizált állami struktúrákat, a tekintélyt és a patrónusi rendszerben elfoglalt legelőkelőbb helyet. Ennek megfelelően az új, látszólag demokratikus keretek között működő államok mindegyike elnöki köztársaság, ahol a
legfelső vezető, az elnök, kivételesen nagy hatalommal bír. Ugyan a hatalomgyakorlás immár a szovjet időkben kialakított modern intézményi keretek segítségével történik, azonban mégis egyértelműen érzékelhető a párhuzam a tradicionális
keretek között uralkodó kánok és a jelenlegi közép-ázsiai államok elnökei között.
A lojalitáson alapuló hagyományos patrónusrendszer átszövi a modern bürokratikus kereteket, így a hatalom és a közigazgatás működtetése az állandó rivalizálások színtere, ahol éppen ezért a személyek gyorsan váltogatják egymást, a legtöbb
esetben az adott szakterülethez szükséges gyakorlat teljes hiányával. Ahogyan a
kánok idejében, úgy az új elnöki köztársaságokban is a hatalom egyetlen biztos
pontja a vezető egy személyben. A klánrendszer egyben a stabilitás lehetőségét is
magában hordozta, ami megkímélte Közép-Ázsia lakosságának többségét a nacionalista jellegű, vagy éppen radikális vallási irányzatok révén formálódó háborús
konfliktusoktól (Collins, K. 2003). Ez alapján is kijelenthető, hogy a klánokhoz
kötődő csoporttudat, a társadalom tradicionális (gyarmatosítás előtti) sajátosságai
erősebbnek bizonyultak a térségben a „népi” (etnikai alapú) nacionalizmusoknál
(Collins, K. 2003) (16. ábra).
16. ábra Az egykori szovjet Közép-Ázsia lakosságának etnikai megoszlása 2010-ben
1 – Szláv nyelvűek, a – orosz, b – ukrán; 2 – Egyéb indoeurópai nyelvűek, a – német, b – tádzsik;
3 – Türk nyelvűek, a – karakalpak, b – kazah, c – kirgiz, d – türkmén, e – ujgur, f – üzbég; 4 – Egyéb
nyelvűek; 5 – Szórványban élők; 6 – Vonalas elemek, a – országhatár, b– vitás határ, b – folyó.
Adatforrás: Major Ethnic Groups in Central Asia, I, II.
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Az 1990-es évek átalakulási folyamata együtt járt a gazdaság újjáalakításával,
a romló életszínvonallal, a bűnözői aktivitás növekedésével. Az átalakulás révén egy új vállalkozói réteg emelkedhetett fel, akik a nemzetközi kereskedelmi
kapcsolatok kiépítésével, a jelentősebb gazdasági létesítmények működtetésével
szereztek maguknak jelentős befolyást. Ezzel együtt jelentkezett ismét az egyes
államokon belül regionális szinten a hatalomért folytatott harc – egyrészt a helyi közigazgatási apparátusok irányításáért, másrészt az erőforrások (a kőolaj, a
földgáz és az arany) feletti ellenőrzésért. Az 1990-es években ezek a vetélkedések
Tádzsikisztánban polgárháborús állapotokhoz vezettek.
A függetlenség lehetővé tette a szabad mobilitást, aminek eredményeként több
százezren hagyták el Közép-Ázsiát azok a népcsoportok, akik a szovjet időkben
érkeztek a térségbe. A belső mobilitás azonban továbbra sem jellemző. A társadalom vertikális kapcsolatai gyengültek a nagy társadalmi szakadék okán, ami
az európai/orosz jellegzetességeket átvevő városi elitek és a falvak „tradicionális”
lakossága között húzódik. A rurális társadalom azonban jelentősen megváltozott,
hiszen átalakult a világ is körülöttük, amihez ismét szervesebben kapcsolódnak.
Közép-Ázsia államai csatlakoztak a Szovjetunió felbomlása után létrejött
Független Államok Közösségéhez. A védelmi és integrációs célokat szolgáló
társulás tagjaként szoros kapcsolatokat ápolnak továbbra is Oroszországgal, de
független államként lehetőségük nyílt a nemzetközi nyitásra is (Carney, C. P. –
Moran, J. P. 2000). A déli szomszédokkal megújított kapcsolatok egyben az iszlám
világgal való szorosabb érintkezést is jelentették (Hann, C. –Pelkmans, M. 2009).
A régi hagyományok felé visszaforduló társadalomban az iszlám újraéledése révén pedig nagy jelentőséggel bír e kapcsolatok felélesztése is (Karim, M. 2005).
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4.2. TATÁROK A POSZTSZOVJET TÉRBEN
Amellett, hogy a tatárokról az elmúlt években főként a krími konfliktus kapcsán
esett szó, nem túlzás azt mondani, hogy hazánkban e népcsoportot mindenki ismerni véli. A történelem órákon hallott tatárok a félelmetes barbár sztyeppei harcosok, akik a 13. században portyázásaik során a Magyar Királyság területére is
eljutottak. Hasonló e képzet az orosz néplélekben élőhöz, akik több évszázados
fennhatóságot is kötnek e névhez. Valójában azonban a Dzsingisz kán által létrehozott hatalmas Mongol Birodalom népei között kisebbségben voltak a türk nyelvű tatárok, de az európai területekhez legközelebb éltek legnépesebb közösségeik, ezért vált nevük a keletről jövő sztyeppei lovas nomád népek szimbólumává.
A világon élő tatárok zöme az Orosz Föderáció területének lakója (17. ábra). Az általuk beszélt tatár nyelv, amelyet különböző becslések szerint 6-8 millióan beszélnek
ma, az altáji nyelvcsalád türk csoportjához tartozik. Az iszlám hívei a 14. században
lettek, amikor az Arany Horda mongol birodalom fennhatósága alá tartoztak. Közel
6 millió fő a létszámuk Oroszországban (ha a Krím-félszigetet is ide számoljuk),
de jelentős számban élnek Üzbegisztánban és Kazahsztánban is. A közép-ázsiai
egykori szovjet tagköztársaságok mellett az Oszmán Birodalom területén létrejött
államokban, és az Oroszországgal szomszédos európai országokban is jelen vannak.
Oroszországban három nagy közösségüket különböztetik meg: az Európában legismertebb krími tatárok mellett a volgai és szibériai tatárokat. Legnagyobb lélekszámukat az Orosz Föderáció részét képező Tatárföld és Baskíria területén érik el
az Urál hegység délnyugati lábánál, a Volga folyó mentén. E belső területek tatár
lakossága más identitással rendelkezik és másként viszonyul az orosz államhoz,
mint a krími tatárok. Mivel a krími tatárok részletesebb tárgyalása már korábbi
kötetünkben megtörtént (Bottlik Zs. [szerk.] 2018), ezért fejezetünkben főként
a volgai, kisebb részt pedig a szibériai tatárok sajátos identitásával, oroszországi
helyzetével ismerkedünk meg.
4.2.1. Tatárok mint sztyeppei lovas nomád népek
A középkorban „tatár iga” alatt szenvedő orosz fejedelemségek formálódásában
kulcsszerepet játszottak a mongol hódítókat megtestesítő tatárok, akik a folyamatosan változó kis államalakulatok szomszédságában állandó veszélyforrásként voltak
jelen (Heller, M. 1996). Az Arany Horda mongol birodalom szétesésével a 14. században függetlenedő tatár kánságok közül a Volga folyó mentén létezett Kazanyi
és Asztrahányi, valamint a Fekete-tenger északi partján létrejött Krími Kánság tekinthetők a legismertebb és legnépesebb közösségeiknek. A mai Oroszország területén keletebbre is megtaláljuk kisebb csoportjaikat, de az Európától való távolság,
és a szibériai táj zártsága okán utóbbiak sokkal kevésbé ismertek.
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17. ábra A tatárok településterülete Oroszországban 2010-ben
1 – A tatárok aránya; 2 – Határok, a – országhatár, b – a Tatár Autonóm Köztársaság határa, c –
oblasztyhatár, d – rajonhatár. Adatforrás: Oroszországi népszámlálás, 2010.

A „tatár iga” közel két évszázada alatt (13–15. század) sajátos kapcsolat alakult
ki a nyugatabbra élő tatárok és Európa keleti fele között, aminek eredményeként tatár népességet Lengyelország területén is számba vehettek a 20. században (Bohdanowitz, L. 1942). A középkorban katonai erejüket előszeretettel kölcsönözték a rivalizáló kelet-európai államok – például a lengyelek és litvánok
a Német Lovagrend ellenében, amiért cserébe földet és letelepedési lehetőséget
is kaptak a Litván Nagyfejedelemség területén (Danylenko, A. 2006). Ennek
köszönhető a népszámlálások eredményeiben is megmutatkozó tatár jelenlét a
litván, lengyel és belorusz államok területén. Sőt, a „tatár iga” szenvedő alanyai,
az orosz fejedelemségek egymással, majd később nyugati szomszédaikkal vívott
fegyveres küzdelmeik során is hívták segítségül esküdt ellenségüket.
Életmódjukból adódó katonai potenciáljukon túl legfőbb identitást meghatározó
sajátosságuk évszázadokon át nem a szlávtól eltérő türk nyelvük, hanem iszlám
vallásuk volt (a zsidó vallású karaimok kivételével). Míg a modernizációval életmódjuk gyökeresen megváltozott, iszlám hitük a mai napig meghatározó sajátosságuk a külvilág és a mindenkori orosz hatalom szemében. Habár Oroszországban
az iszlámot egyértelműen a tatárokhoz kötik, az iszlamizáció viszonylag későn, a
14. században érte el nyugatabbi közösségeiket. Az Urálon túli területeken élő tatárok még később váltak muszlimmá – bizonyos közösségeik az orosz fennhatóság
idején vették fel az iszlám hitet (Frank, A. J. 2000). A szibériai tatárok központi
területén, az Irtis és Tobol folyók mentén közvetlenül az orosz hódítás előtt terjedt
az iszlám, innen közvetítették tovább keleti szomszédaik felé (Frank, A. J. 2000).
Az orosz hatalom által erőteljesen formált kollektív emlékezetben a tatár az ellenséget, a pogányt, a rossz megtestesülését jelenti, a tatár fennhatóság időszaka egyenlő az
idegen uralommal, a rabsággal, az erőszakkal és az önkénnyel (Halperin, C. J. 1982;
Heller, M. 1996). A több mint két évszázados „tatár iga” (ami valójában az időintervallum nagy részében egyet jelentett azzal, hogy a kis orosz fejedelemségek szuverenitásuk megőrzése érdekében adót fizettek Dzsingisz kán utódainak) a nyugatitól eltérő fejlődés magyarázata, valamint az elmaradottság igazolása lett a későbbiekben
(Heller, M. 1996). A 15. században az erősödő és Moszkva központosító törekvései
révén egyesülő orosz fejedelemségek a mongol Arany Horda szétesése után expanziós területként tekintettek a déli, délkeleti szomszédos földekre. Az orosz politikai
szándék olvasatában elérkezett az idő a visszavágásra: a 16. században meginduló,
tatár területeket érintő expanzió Kazany elfoglalásával vette kezdetét 1552-ben és a
Krím-félsziget orosz fennhatóság alá helyezésével ért véget 1783-ban. A kánságok
beolvasztása a hatalmas területi növekedésen túl tekintélyes létszámú muszlim alattvalót eredményezett a pravoszláv cári birodalomban.
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A Szibériában szinte ellenállás nélkül zajló orosz terjeszkedéssel kiépülő adminisztráció révén fokozatosan váltak láthatóvá az ezen a területen elszórtan élő kisebb tatár és csuvas török közösségek. A Nyugat-szibériai-alföld déli részén, a mai kazah–
orosz határhoz közel, a nagyobb folyók (Irtisz, Tobol, Iszim, Ob, Tom, Jenyiszej)
közelében élő tatárok Közép-Ázsiából vándoroltak a sztyeppterület északi határára,
majd az orosz előrenyomulással húzódtak egyre inkább kelet felé (Tomilov, N. A. –
Frank, A. J. 2000). A szibériai tatár valójában egy gyűjtőfogalom az itt élő tatár és/
vagy iszlám közösségekre, amelyek jelentősebb állami keretek nélkül léteztek egymás mellett szétszórtan Szibéria déli részén (Tomilov, N. A. –Frank, A. J. 2000).
4.2.2. Tatárok a cári Orosz Birodalomban
Bár számos módon korlátozta őket a hatalom, a meghódítottak tömeges áttérítése
nem volt kifejezett célja, ezért az iszlám alapokon szerveződő közösségeik az új
állami keretek között is tovább funkcionáltak. Mivel másságuk legfőbb indikátora a hatalom szemében a vallásuk volt, kirekesztő politikájuk is e mentén és nem
nyelvük okán fogalmazódott meg, így önálló etnikai identitásuk alakulásának
legfőbb forrásává vált (Devlet, N. 1991). Az iszlám alattvalók társadalmi helyzetét az Orosz Birodalomban jelentősen befolyásolta elhelyezkedésük a földrajzi
térben. Pontosabban, az adott területről alkotott politikai elképzelések mentén
alakult a társadalmi berendezkedés és a hatalmi, gazdasági szervek kiépítésének
mikéntje. Attól függően, hogy az újonnan meghódított területeknek mennyire volt
stratégiai jelentősége, milyen volt a távolsága a központtól és mennyire volt közel
Európához, illetve az Oszmán Birodalomhoz, a politikai szándék a tatár/iszlám
hívőkkel való viszony sajátos módozatait hívta életre. Azonban arról sem szabad
megfeledkeznünk, hogy maguk a meghódított tatár közösségek is sok tekintetben
különböztek egymástól, hiszen az Európához és a hatalmi központokhoz közelebb élők, a modern városokban lakók más szellemiséggel, gondolkodásmóddal
rendelkeztek, mint a szibériai, közép-ázsiai zárt közösségek tagjai.
A Fekete-tenger partján, valamint a Kaukázus északi előterében és völgyeiben élő
tatár közösségek létszáma a sorozatos orosz–török háborúk nyomán erőteljesen megcsappant, sokan választották az oszmán fennhatóságú területekre történő elvándorlást.
A maradók legbefolyásosabb közössége a létszámában időközben jelentősen megcsappant krími tatároké lett, akik a nyugat-európai és a szláv kultúra felé is nagyobb nyitottságot mutattak, és a megváltozott viszonyokhoz igyekeztek alkalmazkodni. Az újító szándék, a 19. századi kulturális reformtörekvések és a nyomukban éledező nemzeti
mozgalmak is általuk terjedtek el a keletebbre élő muszlim közösségekben, miközben
közösségeik életét számtalan módon korlátozta a központosító orosz hatalom.
A 18. század második felében fellendülő expanzió időszakában, II. Katalin uralkodása idején született a döntés arról, hogy az egykori Kazanyi és Asztrahányi
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Kánság területén elő, muszlim hívő volgai tatárok számára biztosítják vallási alapokon nyugvó közösségeik működését, feloldják gazdasági tevékenységeik korlátozását és Ufában létrehozták az iszlám alattvalókat összefogó központi szervezetüket
(Devlet, N. 1991). A gazdasági szükségszerűségtől hajtott vallási tolerancia (ös�szekötőt láttak bennük a további keleti hódítások megalapozásában) a tatár iszlám
kultúra orosz uralom alatti felvirágzását indította el. A 19. században már mecsetek
sűrű hálózata működött, miközben arra is volt példa, hogy kereszténységre korábban
áttért alattvalók tértek vissza az iszlámra (Devlet, N. 1991). Az újonnan meghódított
keleti, muszlim lakosságú területekre orosz társaiknál bátrabban induló volgai tatár
kereskedők hatalmas vagyonokra tettek szert a 19. században, amelyeket Kazany
és más Volga menti területek felvirágoztatására, ipari létesítményekbe fektettek be.
Az Orenburgban tanácskozó ulema (az iszlám vallástudósainak gyűjtőneve) vezetésével a volgai tatárok vallási alapokon nyugvó önálló társadalmi berendezkedést
alakíthattak ki. Pozícióiknak köszönhetően egyrészt az Orosz Birodalom híveivé és
támogatóivá váltak, másrészt az európai kultúra hatása is megjelent közösségeikben.
Sajátos iszlám kultúra formálódott ennek következtében az Orosz Birodalom
Volgától keletre eső területein. A volgai tatárok közösségeiben erőteljes volt
Buhara és Szamarkand nagy szunnita tradicionális vallási központjainak hatása,
ami szokásrendjükben és viseletükben is egyre inkább megmutatkozott; ennek
egyik, manapság már szimbólummá váló ruhadarabja a fejkendő, amit a tatár
asszonyok is újra viselni kezdtek a 19. században. Másrészt viszont a központi
hatalommal ápolt jó viszony és a gazdasági előnyök megtartása érdekében az
orosz hatások is egyaránt beépültek képzési rendszerükbe és mindennapjaikba. A
kapitalizmus áldásos hatásait kihasználva szervezték meg az arab nyelvű könyvnyomtatást és terjesztették széles körben hitük tanait (Devlet, N. 1991). Ennek
hatásosságát tükrözi, hogy az 1905-ös forradalom eredményeként kiadott cári
manifesztum után, amely minden alattvalónak garantálta az állampolgári jogokat, tömegesen tértek át a volgai tatárok ismét iszlám hitre (Devlet, N. 1991).
Szintén az Orosz Birodalom európai kultúrát közvetítő hatásaként értelmezhető a
krími tatár reformer, Ismail Gaspirali (orosz neve Iszmáil Gaszprinszkij) modern
módszertanának átvétele az oktatásban, ami az arab nyelv tanításának megreformálása mellett világi tananyagot hozott az iskolákba (Kirimli, H. 1993).
II. Katalin muszlimok felé nyitottabb politikájának eredményeként váltottak hitet
Szibériában az obi, a tomszki és a baraba tatárok is (Frank, A. J. 2000). A Szibériában
élő türk nyelvű népcsoportok nyelvükben nem felétlenül voltak tatárok, de az iszlám hitre való áttérést követően már tatároknak nevezték őket (Frank, A. J. 2000).
Szibériában nem csak a türk nyelvű népcsoportok, hanem a finnugorok között is
jellemző volt az áttérés az iszlámra, immáron orosz fennhatóság alatt (Frank, A. J.
2000). A türk és finnugor nyelvű népelemek asszimilációja a tatár közösségekbe a
vallás révén indult meg a 19 században. A hivatalosan pogányként számon tartott
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népcsoportok csak hosszú bürokratikus csatározások útján kaphatták meg a muszlim vallási státuszt az Orosz Birodalomban (a pravoszláv egyház befolyási övezetének számítottak), így a tömeges áttérések összefüggnek azokkal az időszakokkal,
amikor a hatalom engedékenyebbnek bizonyult a muszlimok felé.
A 19. század, a nemzeti eszme európai ébredésének időszaka az Orosz Birodalom
nyugatabbra élő tatár lakosságát sem hagyta érintetlenül. Az Oroszország területén élő szunnita iszlám, türk nyelvű népek jogaikért való közös fellépésének igénye
a legnyugatibb közösségben fogalmazódott meg. Az orosz egyetemeken tanuló,
európai eszmékkel megismerkedő krími tatár értelmiségiek tekintettek a legkritikusabb szemmel arra, hogy saját közösségeikben milyen mértékben korlátozzák a
szabadságjogok érvényesítését. Ez abból a szempontból sem véletlen, hogy pont ők
éltek azokon a területeken, ahol a nagyhatalmi elvek miatt a leginkább érvényesült
az elnyomó politika.
A pántürk eszme a krími tatár értelmiség kulturális reformmozgalmának terméke, amihez a 20. század elején a pániszlámizmus társult; utóbbi minden oroszországi muszlim hívőt célzott, és a jogaikért való egységes fellépést szorgalmazta
(Kirimli, H. 1993). A krími és volgai tatárok által kezdeményezett kongresszusokon azonban nem sikerült egységes programot alkotniuk, a nem türk nyelvű hívők
eleve közönnyel tekintettek a kezdeményezésre. Nem jutottak tovább a különböző
népek autonómiaigényének megfogalmazásán, ami a kommunista hatalomátvétel
után néhány éven belül kiüresedett szólam maradt csupán. A nyugati tatár közösségek által indított mozgalmak a közép-ázsiai muszlimokat is elérték, de visszhang nélkül maradtak a szibériai tatároknál, akiknél változást sokkal inkább az
oroszokkal való intenzívebb kapcsolatok, és az ennek hatására életükben megjelenő modernizáció eredményezett (Tomilov, N. A. –Frank, A. J. 2000).
4.2.3. Tatárok a Szovjetunióban
A bolsevik hatalomátvétel után elkövetkező polgárháborús évek, a proletárdiktatúra építésének nyitánya a nyugati, európai területeken élő tatárok életében különösen tragikusan indult. A korábbi gazdasági rendszerek teljes összeomlásával
szinte a teljes országban éhínség ütötte fel a fejét, de a legkritikusabb helyzetben
a Volga menti területek, az ukránok által lakott régiók és a Krím-félsziget voltak
(Kirimli, H. 2003). A mezőgazdasági termelés ellehetetlenülésével hatalmas éhínség, majd az elhanyagolt infrastruktúra, a teljes gyógyszerhiány és az éhezéstől legyengült emberi szervezet okán hatalmas méretű járványok pusztítottak. Milliósra
tehető a volgai és krími tatárok körében a halálozások száma (Kirimli, H. 2003).
Ugyanakkor a szovjet hatalom megszilárdulásával egy időben az antiklerikális vezetőknek szembe kellett nézniük a milliókat érintő iszlám vallási tényező szerepével
a Szovjetunióban. Az első években politikai potenciállal rendelkező mozgalomként
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tekintettek rá, de a hatalom konszolidációja után az iszlámellenes retorika irányította
a döntéshozókat. A sztálini hatalomátvétel előtt a kommunizmus eszméi a nyugatabbi területeken élő muszlim hívők körében is hatottak. A legismertebb muszlim bolsevik a baskíriai tatár Mirszaid/Mirza Szultan-Galijev, a Muszlim Kommunista Párt
megalapítója. Sajátos értelmezésében az osztályharc nem az oroszországi muszlim
közösségen belül jelentkezik, hiszen az iszlám hívei a cári Oroszországban kollektív
elnyomatásban éltek. A kommunista forradalmi eszméket nemzeti ideológiává tette
azáltal, hogy az elnyomatásban élő tatárokat tekintette a forradalmi eszmék ideális
terjesztőinek Ázsia iszlám világa felé. Az orosz kommunisták számára veszélyes
nézetei miatt már az 1920-as évek elején bebörtönözték, majd 1940-ben kivégezték.
A kommunizmus ateista, antiklerikális ideológiája a nyugatabbra élő muszlim tatárok közösségei számára az évszázados kulturális virágzásuk után, különösen az
1930-as évektől, nagy változást hozott. A vallásellenesség jegyében már a kommunizmus első éveiben elkoboztak minden egyházi vagyont, felszámoltak minden
vallási intézményt, ami egyet jelentett a muszlim közösségek legalapvetőbb közösségszervező erejének ellehetetlenítésével. Nem működhettek az iskolák, nem használhatták az arab írást, betiltották az egyházi törvénykezést, a hagyományos ruházatot, sőt a Korán köteteit is begyűjtötték és nyilvánosan elégették. Az ulema tagjait
megrágalmazták, bebörtönözték, munkatáborokba deportálták. A közös imádkozást
betiltották, a hivatalos statisztikák szerint 1942-ben mindössze 1312 működő mecset
maradt meg (miközben 1914-ben a számuk 24 562 volt). A pántürk és pániszlám
eszméket csírájában igyekeztek elfojtani az értelmiségiek megrágalmazásával, bebörtönzésével, közösségből való eltávolításával. Reakciósnak minősítettek minden
olyan tevékenységet, amelyek a muszlim kultúra megőrzésére irányultak.
A muszlim kommunista vezetők eltávolítása, az oktatási intézményként is működő mecsetek bezárása és az iszlám sajtó felszámolása után Tatárföldön is a „meggyökeresedés” (korenyizácija) politikája került előtérbe. Hathatós propagandával
vonzották a tatárokat a rurális területek elhagyására, a modernizálódó városi
létbe való bekacsolódásra, a tanulásra. Ennek hatására a tatár társadalom mobilizációja felerősödött; néhány generáció alatt az autonóm terület szovjet hatalmi,
vállalati és értelmiségi elitjének egyaránt részévé váltak (Giuliano, E. 2000). Az
orosz mintára kialakított oktatási rendszerben antiklerikális és az orosz kultúrát
előtérbe helyező identitásformálás zajlott (Devlet, N. 1991). Az orosz rendszerben okított és az orosz felsőoktatási intézményeket látogatott tatárok a magasabb
szinteken munkájuk során is az orosz nyelvet használták, és e kulturális hatások
mentén szervezték életüket (Giuliano, E. 2000). Ugyanakkor az új oktatási rendszer kiépítése egyben eszköz volt a tatár etnikai identitás iszlám vallástól független újragondolására is, amelyhez nagy mértékben hozzájárult az orosz történészek
által írt tatár történelem beépítése a tananyagba (Lazzerini, E. J. 1981). Az orosz–
tatár kapcsolatok újraértelmezése, a két nép kultúrájának és kommunikációjának
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18. ábra Tatárföld etnikai összetételének változása (1897–2010)
1 – tatár, 2 – orosz, 3 – ukrán, 4 – csuvas, 5 – udmurt (votják), 6 – mordvin, 7 – mari (cseremisz), 8 –
baskír; 9 – egyéb. Adatforrás: oroszországi (1897, 2002. 2010) és szovjet népszámlálások (1926,
1939, 1959, 1970, 1979, 1989).

közelítése egyaránt megjelent e törekvések között (Lazzerini, E. J. 1981).
Ugyanakkor szisztematikusan zajlott az iszlám kulturális hatások „kigyomlálása”
a tatár társadalomból. A vallásellenes, ateista kiadványok száma és sokfélesége
Tatárföldön sokkal magasabb volt, mint a Szovjetunió muszlim tagköztársaságaiban,
vagy a keletebbre elő szibériai muszlim közösségekben (Devlet, N. 1991). A vallásellenes mozgalmak szervezését is sokkal intenzívebben végezték, mint a Szovjetunió
más, Moszkvától távolabbi területein (Devlet, N. 1991). A sztálini diktatúra időszakában ugyan közösségeiket sem kímélte a vallásüldözés, valamint autonóm kisebbségi jogaikat is jelentősen korlátozták, de a hivatalos propagandában nem váltak a
haza kollektív ellenségévé, mint krími társaik. Sztálin halálával az iszlám elleni direkt és adminisztratív támadások alábbhagytak, sőt az iszlám közösségek korlátozott
és ellenőrzött működését is elfogadták, de a vallásellenes propagandagépezet erőteljes működtetése a Szovjetunió széteséséig jellemző maradt a volgai tatárok körében,
ami mély nyomot hagyott valláshoz való viszonyulásukban (Devlet, N. 1991).
A szisztematikus vallásellenesség lehetőséget nyújtott a russzifikáció markánsabb érvényesüléséhez is. A nagyvárosokba beköltöző nagyszámú orosz lakosság,
a felemelkedés lehetőségét rejtő orosz nyelv átvétele és az eltérő életmód révén
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megjelenő szokások befogadása, valamint a vegyes házasságok növekvő létszáma
nyomán a tatár társadalom jelentős része adaptálódott az orosz dominanciájú szovjet hatalomhoz. A vidéki közösségek viszont zártságukból adódóan sokkal inkább
megőrizték mindennapjaik vallásos vonásait. A tovább élő iszlám egyik sajátos
manifesztuma, hogy az iszlám hívők helyben alakították ki a maguk kultikus zarándokhelyét: az iszlám hitet a térségben elsőként, a 10. században felvevő egykori
volgai bolgárok városának (Bolgar) romjainál (Devlet, N. 1991).
A krími tatárok számára a kommunizmus és a második világháború időszaka hozta
el kollektív emlékezetük legjelentősebb mozzanatát: teljes közösségük deportálását
Közép-Ázsiába és Szibériába (Williams, B. G. 2002). A kegyetlen utazást túlélt
deportáltaknak létrehozott spectelepek munkásaiként építették a szocialista gazdaságot egy vallásában ugyan hasonló, de gondolkodásmódjában idegen közegben
(Uehling, G. 2001). A deportálás óriási traumaként része lett az áttelepített népek
közösségi tudatának, szította ellenállásukat a Szovjetunió és az orosz nép felé. A
krími tatárok tragédiáját erősítette, hogy a hruscsovi enyhülés időszakában sem
térhettek vissza eredeti otthonukba, évtizedekig várták sorsuk jobbra fordulását.
4.2.4. Tatárok a posztszovjet Oroszországban
A Szovjetunió széthullása eltérő módon érintette a tatár közösségeket, azonban
2018-ra kijelenthető, hogy legnagyobb közösségeik az Orosz Föderáció területén
belül maradtak. A krími tatárok számára megnyílt a lehetőség, hogy visszatérhessenek eredeti otthonukba, a Krím-félszigetre. A közösség felének visszavándorlása
a függetlenedő Ukrajna területére történt meg, egy olyan régióba, ami folyamatos
vita tárgyát képezte az orosz és ukrán fél között. A jelenlegi erőviszonyok alapján
viszont ismét az Orosz Föderáció népességét gyarapítják. A Krím-félsziget lakosságának közel 10%-át adja 230 ezer fős közösségük. Míg a szibériai közösségek
tekintetében – lévén jelentős távolságban a nagy központoktól – különösebb változások nélkül zajlott le a szovjetrendszer bukása és a politikai transzformáció, a
többmilliós, legnagyobb tatár közösség másként élte meg a változásokat.
A volgai tatárok főként Tatárföld és Baskíria autonóm tartományok lakói. A népszámlálási adatok szerint Tatárföldön a 4 milliós lakosság közel 50%-át teszik
ki (18. ábra), Baskíriában a szintén 4 millió fő 23%-át. Mindkét politikai egység
esetében az egykori kommunista hatalmi elit maradt vezető szerepben; a közigazgatási és vállalati struktúrák átmentésével együtt a társadalmi folyamatok is folytonosságot mutatnak: a Szovjetunió szétesése után is érvényesült tehát a szovjet
időszakban dominánssá váló russzifikáció (Graney, K. E. 1999). Az 1980-as években Tatárföldön erőteljes nacionalista jellegű politikai mozgalmak jelentek meg.
A tatár kultúra és nyelv védelmének hangoztatása mellett a teljes függetlenség
elérésének igénye is megfogalmazódott; kifejezetten etnikai alapon közelítették
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meg a tatár politikai erők nemzeti jellegű követeléseiket. E mozgalmak azonban
minden erőfeszítésük ellenére sem tudtak olyan tömegbázist teremteni, hogy valóban számottevő erőként lépjenek fel az orosz féllel szemben. A függetlenség kérdéséről 1992-ben tartott referendumon a többség (60% felett) az elszakadás mellett
döntött. Az orosz–tatár kétoldalú szerződés megkötése (1994) után a nacionalista, kiválást hangoztató csoportok irrelevánssá váltak Tatárföld politikai életében,
miközben az Orosz Föderáció vezetése elutasította függetlenségüket. Tatárföldön
egyedüliként hivatalos nyelv a tatár az orosz mellett (Cashaback, D. 2012).
A nacionalista politika kudarca mögött az a jelentős, szovjet időszak alatt zajló
transzformációs folyamat áll, aminek eredményeként az Orosz Föderáció gazdaságilag fejlett, városiasodott területeként emlegethetjük ma Tatárföldet, ami a korábban kifejtett hatásmechanizmusnak köszönhetően azt is jelenti, hogy a russzifikáció
jelentős mértékben áthatotta az itt élők életét (Giuliano, E. 2000). Különösen a főváros és vidék összehasonlításában kiugró a különbség: míg Kazany tatár lakóinak
többsége az oroszt beszéli (és írja) első nyelvként, vidéken a tatár nyelv dominanciája a jellemző. Ez a kettősség életmódban és társadalmi státuszban is jelen van, ezért
a nemzeti érzést felszítani igyekvő és a tatár kultúra veszélyeztetettségét hirdető városi, oroszul beszélő politikusok nem találtak utat a vidéki társadalomhoz és annak
problémáihoz. A konszenzus hiánya okán a Kazanyból induló kezdeményezések a
belső társadalmi törésvonalak okán rövid időn belül elhaltak (Giuliano, E. 2000).
Az Orosz Föderációban az iszlám újjászületés viszonylag lassan ment végbe.
Óvatosan nyilatkoztak az 1990-es években a muszlim hívők vallási hovatartozásukról, vallási meggyőződésük hangsúlyozása inkább az ezredfordulót követően
jelentkezett. Míg az Észak-Kaukázusban ez a kérdés a háborús feszültségek légkörében kiemelkedő fontosságra tett szert, a belső területek tatár lakossága sokkal inkább személyes és nem közösségi kérdésnek tekinti a vallási hovatartozást
(Karimova, L. 2013). A vallási közösségek újraszervezésének egyik fontos momentuma a mecsetek működtetése, amelyek száma hivatalosan a kétezres évek elején
ugyan alig haladta meg a 3500-at, miközben 1917-ben a mai Oroszország területén
a számuk 12 ezer feletti volt. A mecsetekkel együtt újraszerveződött az iszlám oktatás is az 1990-es években, amikor már arra is nyílt lehetőség, hogy a fiatalok az
iszlám világ más államaiban (arab országokban, Törökországban és Pakisztánban)
található neves intézményekben tanulhassanak. Ennek eredményeként a 21. században már felgyorsult a közösségszervezés, a külföldi kapcsolatok erősödésével
először a módosabb volgai tatárok földjén jelentek meg a látványos vallási jellegű
épületegyüttesek. Ez egyben szemléletváltást is jelent a tatár iszlám hívők körében,
hiszen hosszú évtizedek tiltó politikája után nem egyszerűen belső újjászervezésnek
lehetünk tanúi, hanem az iszlám világ immáron módosabbnak és befolyásosabbnak
számító központjaihoz történő kötődés, és a szunnita iszlám hit korábbitól eltérő,
alternatív irányzatainak oroszországi megjelenése is zajlik (Karimova, L. 2013).
124

Helyi identitások orosz fennhatóság alatt
4.3. ETNIKAI-VALLÁSI ZÁRVÁNY A DÉL-OROSZORSZÁGI
FRONTIER MENTÉN: A KALMÜKÖK
A kalmükökre leggyakrabban úgy hivatkoznak, mint az egyetlen európai buddhista népcsoportra, de történetük sok esetben a Sztálin alatti deportálások mintapéldájaként is szolgálhat. Az ezredforduló környékén Kalmükföld hírnevét leginkább
excentrikus vezetőjének, az elnöki tisztséget 17 éven keresztül betöltő Kirszan
Iljumzsinovnak köszönhette, akit olyan szállóigévé vált kijelentései tettek hírhedtté, mint: „ha a népnek kán kell, hát leszek a kánjuk” vagy „egy tehetős elnök biztosíték a korrupció ellen” (Magomedov, A. 2001). Alább e hírértékű körülmények
boncolgatásán túl körüljárjuk, hogy milyen különleges események vezettek e mongóliai népcsoport letelepedéséhez és megmaradásához a Kaszpi-tenger környékén,
illetve milyen folyamatok eredményeként intézményesülhetett a manapság is létező, etnikai alapon definiált Kalmük Köztársaság az Orosz Föderáció részeként.
4.3.1. A kalmükök kiválása és letelepedése
A kalmükök történelmének kezdete egybevág az ojrátok eredettörténetével, akiknek
őshazája az eurázsiai erdőövezet déli részére, azon belül is a Bajkál-tó és a Jenyiszej
forrásvidékének környékére tehető (Birtalan Á. –Rákos A. 2002). Dzsingisz kán
uralkodásának, egyben a Mongol Birodalom tündöklésének idejében az ojrátok
még a társadalmi szervezettség alacsony fokán álltak, és javarészt erdőkben éltek
(Lee, J. -Y. 2016). Így a pusztákra való leköltözésük idejéig (13. sz. vége) vadászó,
félnomád életmódjuk is megkülönböztette őket a nagyállattartó, lovasnomád pusztai népektől. A 14. századra az ojrátok már olyan szintű, az államiság küszöbén álló
szövetségi rendszerbe rendeződtek, amellyel hatalmi egyensúlyt tudtak képezni a
dzsingiszida keleti mongolsággal szemben. Ugyan az ojrátok a tágan értelmezett
mongol nyelvcsaládhoz tartoztak, téves az a nézőpont, amely pusztán földrajzi fekvésük alapján nyugati mongoloknak tekinti őket (Lee, J. -Y. 2016). Tehát a három
évszázadot felölelő hadakozás az ojrátok, valamint az Északi Jüan Kánság (a kínai
császári székből kiszorult, és az északi sztyeppékre menekült mongolok államszervezete) között nem a nyugati és keleti mongolok, hanem két külön népcsoport
konfliktusából származott. A vetélkedésben a Kínát uraló Ming-dinasztia pragmatikus okokból többnyire a gyengébb politikai helyzetben lévő ojrátokat támogatta
(Birtalan Á. –Rákos A. 2002). Azonban az ojrátok nemcsak más népcsoportokkal,
hanem törzsi szinten a legelőterületek feletti dominancia jegyében egymás között
is szüntelen összetűzésbe keveredtek. Nem véletlen, hogy az ojrátok egyik törzse,
a torgutok megközelítőleg 200-250 ezer főt számláló teljes népessége a 17. század
elején több hullámban kivándorolt a Volga alsó folyásának vidékére (Birtalan Á. –
Rákos A. 2002). A torgutok tömeges távozásának körülményei mind a mai napig
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megosztják a kérdéssel foglalkozó történészeket. A legvalószínűbb elmélet, hogy a
nyugati irányba történő kivándorlást a törzsi rivalizálások, valamint az új területek
(ezáltal nagyobb legelők) keresésének kívánalma hajtotta (Perdue, P. C. 2005).
A mongol harcmodort hordozó torgutok érkezését értelemszerűen nem övezte kitörő lelkesedés a helyi nogaji tatárok részéről, akiket fokozatosan kiszorítottak a
Kaukázus előterébe, illetve az attól nyugatra elterülő Krími Tatár Kánság irányába (Khodarkovsky, M. 2004). Ezzel szemben az orosz cárok inkább tekintettek
lehetőségként az általuk kalmüköknek nevezett ojrát népcsoport megjelenésére,
így hasonlóan a kozákokhoz, idővel független katonai szövetségi rendszer alakult
ki a kalmükökkel (Perdue, P. C. 2005). Ebben az időszakban ugyanis az oroszok még nem rendelkeztek elég erőforrással a Kaszpi-tenger térségének politikai
stabilizálásához, viszont a Kínával való kereskedelem biztosítását mindenképp
szükségesnek tartották. Ennek tudatában az orosz hatalmi centrum kézenfekvőnek tűnő „oszd meg és uralkodj” politikája helyett a cárok kénytelenek voltak apró
hatalmi egyensúlyokat kialakítani, amelynek következtében egy politikaiföldrajzi
szempontból meglehetősen porózus pufferzóna jött lére a közép-ázsiai frontier
mentén (Kendirbai, G. 2018). Ugyanakkor a kalmüköknek is szüksége volt az
oroszok kereskedelmi kapacitásaira, egyszersmind támogatására az időközben
keletről felerősödő kazah betörések ellen. Ebben a – bár nem mindig harmonikus egymásrautaltságban – sikerült a kalmüköknek állandósítani szállásterületüket, amely nyugat-keleti irányban az Ural folyótól a Donig terjedt, észak-déli
viszonylatban Caricintől (a későbbi Sztálingrád, mai nevén Volgográd) egészen a
Kaukázus előteréig (Grousset, R. 1970). A tartós berendezkedés további hozadékaként 1664-ben Nagy Péter formálisan is elismerte kánságukat, ekkor 270 ezer
kalmük élvezhette a cár bizalmát (Grin, F. 2000). Ugyanakkor harci szolgáltatásaikért cserébe autonómiát, adómentességet és szabad kereskedelmi jogokat kaptak, továbbá a cárok különböző harci kitüntetésekkel és nagyvonalú ajándékokkal
igyekeztek a kánokat maguk mellett tartani (Kendirbai, G. 2018).
Azonban a déli perifériáin is érzékelhetően megerősödő orosz hatalom – megelégelve a kalmük kánok öntörvényűségét – egyre szigorúbb feltételekhez kötötte
a kalmükkel való katonai együttműködést, sőt idővel alattvalóiként és – a doni
kozákokhoz hasonlóan, akik 1739-től szabad akaratú partnerből a cár alattvalói lettek – az orosz hadsereg irreguláris részeként kezdte kezelni a kalmüköket
(Khodarkovsky, M. 2004). Ráadásul 1718-ra a Don és a Volga folyók között kiépült az ún. Caricin védelmi vonal, elvágva ezzel a kalmüköket nyári legeltetési
területeiktől. Így nemcsak a kereskedelem került teljes egészében az oroszok fennhatósága alá, hanem a kalmükök nomád életmódját alapjaiban meghatározó szabad szállásterület is több irányból korlátokba ütközött: nyugaton a terjeszkedő doni
kozákok, délen a túlnépesedő kaukázusi népek, a Volgától keletre pedig az egyre
fenyegetőbb kazah törzsek. Mindemellett maga a kalmük szállásterület homogén
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terének képzetét is kihívások elé kezdték állítani a cári pártfogás alatt történő kisebb-nagyobb orosz és kozák betelepülések (Birtalan Á. –Rákos A. 2002). A szorult helyzetben nem véletlen, hogy többször is felmerült korábbi szállásterületeikre
a visszaköltözés gondolata, de amíg a Dzsungáriai Birodalom folyamatos harcban
állt a kazahokkal és a Kínában hatalomra jutott mandzsu Csing-dinasztiával, addig nem látszottak ennek kedvező feltételei (Perdue, P. C. 2005).
A Dzsungáriában maradt ojrátok, valamint a Volga vidékére költözött kalmükök
közötti kapcsolat fennmaradását nagyban elősegítették a rokonítható egyházi
ügyek, hiszen mindkét csoport körében a buddhizmus tibeti ága számított egyeduralkodónak, ezáltal a tibeti láma volt a fő vallási előljáró. A mongol vezetők (legyen szó bármelyik törzsi ágról) úgy tekintettek a buddhizmusra, mint a dzsingiszi
birodalom visszaállításának megkerülhetetlen kritériumára, amely előbb-utóbb
képes lesz egységes platformra terelni az egymással rivalizáló mongol törzseket
(Kitinov, B. U. 2016). A tibeti-mongol szövetség nem csupán bizonyos történelmi körülmények konstellációjából fakadt, hanem már kezdetektől fogva szilárd
alapokon nyugodt, hiszen a dalai láma Tibet fölötti politikai hatalmának megszilárdítása is ojrát támogatással ment végbe. Ettől fogva a láma ojrát vezéreknek
is adományozott káni címet (rokonítva azt a vallást oltalmazó, tankirály jelzőkkel), amely korábban vérségi alapon kizárólag a dzsingiszida utódokat illette meg
(Birtalan Á. –Rákos A. 2002). Mindezek fényében nem meglepő, hogy a 17-18.
században minden kalmük vezető igyekezett megszerezni a káni adománylevelet
Tibetből hatalma legitimálásához, amely a gyakorlatban egyet jelentett a több évet
igénybe vevő zarándokút megtételével (Bormanshinov, A. 1998). A káni titulus
elnyerése egy felsőbbrendű spirituális felhatalmazást juttatott kifejezésre, amely
a kalmük alattvalók részéről zárójelbe tett bármilyen oroszok által adományozott kinevezést (Kitinov, B. U. 2016). Mindenesetre kétségtelen, hogy a 18. század közepétől a kínai és orosz hatóságok által akadályozott zarándoklatok miatt
lazultak a kalmük-tibeti/mongol kapcsolatok (Bormanshinov, A. 1998), ráadásul
oroszországi tartózkodásuk alatt a kalmükök kulturálisan folyamatosan távolodtak Dzsungáriában maradt rokonaiktól (Kendirbai, G. 2018).
4.3.2. Betagozódás a cári nemzetpolitikai keretekbe
A hatalmi egyensúly függvényében sajátos politikai entitásba formálódó
Kalmükföldet azonban az autonómiát foganatosító status quo felborítására tett
orosz kísérletek fokozódó kihívások elé állították. Ahogy a Caricin védelmi vonal
délebbre tolódott az orosz frontier megszilárdulásával, úgy fokozódott a kalmükök
elsődleges bevételéül szolgáló állatállomány lemorzsolódása, ezzel együtt a
kalmükök elszegényedése, akik sok esetben eredeti életmódjuk feladásával a közeli orosz városokba kényszerültek munkát vállalni (Khodarkovsky, M. 2004).
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Az orosz–török háborúk idején II. Katalin cárnő valóságtól elrugaszkodott, mozgósításra vonatkozó hadi követelése volt az utolsó csepp a pohárban a kalmükök
számára. Kihasználva az orosz hadsereg lekötöttségét, Ubasi kán vezetésével 150170 ezer kalmük, vagyis a kalmükség ¾-e a közép-ázsiai visszatelepülés mellett
döntött (Perdue, P. C. 2005). A maradék egynegyed maradását mondhatni prózai
okok indokolták. Ubashi 1771 januárjában a Volga befagyására várt annak reményében, hogy a folyó keleti partján élő kalmükök is csatlakozhassanak, azonban
az asztrahányi orosz kormányzó időközben értesült tervükről, így a tervezettnél
hamarabb útnak kellett indulniuk. Az utolsó eurázsiai tömeges népvándorlásként
elhíresült utat éhezések, járványok, az orosz hatóságok illegális dezertálások által kiváltott üldözése és a kazah törzsek portyázásai tragikus kimenetelűvé tették (Grousset, R. 1970). A vándorlást túlélő körülbelül 50 ezer főnyi kalmüköt
Qianlong mandzsu császár fogadta be a Kínai Birodalomba. Itt szükséges megjegyezni, hogy ugyanarról a császárról van szó, akinek a nevéhez kötődik az ún.
dzsungáriai genocídium, amely Mark Levene (2008, p. 183) történész szerint „vitathatatlanul a 18. század legkiemelkedőbb népirtása volt”. Jóllehet a mandzsuk
befogadták a kalmüköket, viszont egymástól sok száz kilométerre, a genocídium
folyományaként elnéptelenedett Hszincsiangban (jelenleg Kína legnyugatibb, egyben legnagyobb területű tartománya), illetve az Ili folyó környékén telepítették le
őket (Perdue, P. C. 2005).
A váratlan exodus agresszívabb centralizációs lépésekre sarkallta a meglepett orosz
hatóságokat, akik a hirtelen előállt demográfiai vákuumhelyzetet egyúttal a déli határvédelem megroppanásának veszélyével is azonosították. Ennek jegyében a kalmük sztyeppéket a muszlim többségű Asztrahányi Kormányzóságba olvasztották,
a birodalomban maradt 11 ezer kalmük háztartásra pedig kiterjesztették az orosz
jogrendszert, továbbá egyre intenzívebb lett Kalmükföld kolonizációja a belső orosz
területekről érkező parasztokkal (Khodarkovsky, M. 2004). Ugyan a következő
időszak a cári szigor némi enyhülését jelentette (vagyis Kalmükföld bizonyos fokú
szubszidiaritást élvezhetett), azonban a 19. század közepétől az abszolút monarchia
belső megszilárdításának kívánalmától vezérelve – hasonlóan más oroszországi területekhez – Kalmükföld is elveszítette minden kiváltságos jogkörét, és teljes mértékben integrálódott a centralizált elvek mentén lefektetett orosz állami közigazgatásba (Maksimov, K. N. 2008). Az intézkedések hatására bomladozni kezdett a
kalmükök addig stabilnak tartott, törzsi-nemzetségi rendszeren alapuló belső társadalmi berendezkedése (Birtalan Á. –Rákos A. 2002). Emellett az akkulturáció
irányába mutatott a vallásszabadság köntösébe bujtatott russzifikáció is, amelynek
értelmében azok a kalmükök, akik felvették a kereszténységet, állami kedvezményekre jogosult, szabad parasztokká válhattak (Maksimov, K. N. 2008). Ugyan a
helyi buddhista klérus is a központosítás áldozatául esett, a dalai láma szimbolikusan a 19. században is legalább olyan hatalommal rendelkezett a kalmükök
128

Helyi identitások orosz fennhatóság alatt
körében, mint a tényleges hatalmat gyakorló orosz hatóságok (Kitinov, B. U. 2016).
Az első és egyetlen népszámlálást 1897-ben tartották az Orosz Birodalomban. A népszámlálási adatsorok anyanyelvi megoszlásából megtudhatjuk, hogy az Asztrahányi
kormányzósághoz tartozó, ujezdnek tekinthető Kalmük sztyeppén (nagyjából a mai
Magyarország területének megfelelő térségben) élő csaknem 129 ezer fő 95,3%-a
kalmüknek, és 97,4%-a buddhistának tartotta magát. Az adatsorokból kiderül továbbá, hogy az Asztrahányi kormányzóságon belüli városokban gyakorlatilag egyáltalán nem lehetett kalmük lakost találni, ami – bár a cári politika hatására történtek változások a kalmükök életvitelében – összefüggésbe hozható a rurális terekre
szorítkozó nomád pásztorkodás kitartó dominanciájával (Richardson, C. 2002). A
kronologikusan következő két népszámlálást (nevezetesen az 1926-os és 1939-es
szovjetet) övező időszak nemzetiségi politikái jelentős változásokat eredményeztek
nemcsak a kalmük, hanem a Szovjetunió csaknem minden etnikai csoportjának vonatkozásában (jóllehet e csoportok kialakításában és lehatárolásában természetesen
elévülhetetlen „érdemei” voltak a szovjet hatalomnak).
4.3.3. A térség etnikai térfolyamatai és a kalmük identitás intézményesülése
a 20–21. században
A szovjet berendezkedés ideológusai kétségbe vonták az etnicitáson alapuló nemzetállamok fenntarthatóságát, ezeket ugyanis a kapitalista tőkés termelés (átmeneti)
eredményének tekintették. Azonban a kezdeti bolsevik időszak reálpolitikája a gyakorlatban nem a marxista elméletet érvényesítette, hanem a parasztság és a nem-orosz
nemzetiségek megnyerése érdekében regionális autonómiákat hozott létre, így tulajdonképpen Szovjet-Oroszország tekinthető az első olyan modern államnak, amely
a nemzet kategóriáját a föderális berendezkedés alapjává tette (Suny, R. G. 1993).
Mindezen fejlemények következtében emelkedhetett Kalmükföld autonóm régió
szintjére, hogy majd 1936-ban létrehozzák területén a Kalmük Autonóm Szovjet
Szocialista Köztársaságot. Ezzel a nagyvonalú lépéssel a pártvezetés egyszerre intézményesítette az etnikai autonómia elvét és tett gesztust a kalmük lakosságnak, akiket
a közelgő proletár világforradalomra való tekintettel származásuk miatt egyfajta ös�szekötő elemnek gondoltak a keleti népek megnyeréséhez (Maksimov, K. N. 2008).
A szovjet kormányzat ideológiai alapon két csoportba sorolta az egyes nemzetiségi területeket (többségük időközben bizonyos fokú autonómiához jutott): 1)
kevésbé fejlett, illetve 2) azon térségek, ahol már megmutatkoznak a „burzsoá”
nacionalizmus és az „érett” társadalmi osztályok meglétének jelei. Az előbbi kategória egyet jelentett a „kulturálisan visszamaradott” címkével, amelybe az oroszokon, németeken, zsidókon, ukránokon, grúzokon és örményeken kívül minden
nemzetiség (összesen 97), így a kalmükök is beletartoztak (Martin, T. 2001). A
történelem korszakolásának marxista olvasatában a nacionalizmusra nem kívánt,
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ám megkerülhetetlen katalizátorként tekintettek, amely átsegíti az embereket a
feudális rendből a kapitalistán át az áhított szocialista és kommunista társadalmi
berendezkedésbe (Hirsch, F. 2005). Ugyanakkor ezen törekvéshez a nemzetiségek – bár a legtöbb esetben a nemzetté válás előszobájában sem jártak – alkalmasabb kiindulási pontnak ígérkeztek a törzsi kategóriák alapul vétele helyett, mert
a kommunista-evolucionista megközelítés a nemzetet a szocializmushoz időben
közelebbi, posztfeudális állapotként értelmezte (Hirsch, F. 2005).
A Lenin idejében megkezdett új kulturális politika, a korenyizácija gyakorlatba
ültetését sok helyen hátráltatta a fehérgallérosok és tágabb értelemben a nemzetiségi értelmiségiek néhol szinte teljes hiánya (Martin, T. 2001). Kalmükföld
esetében például nehézkessé vált a helyi közigazgatásban az orosz szövegek átfordítása a – jelenleg nemzeti hősként tisztelt – Zaja Pandit buddhista hittérítő
által kifejlesztett ún. tod bicsig-nek nevezett vertikális írásba, így a kalmük értelmiség inkább magától tért át a cirill ábécé használatára. A kalmük nemzeti identitás kikristályosodásához nagyban hozzájárult a korenyizácija kontextusába illeszthető oktatási infrastruktúra kiépítése. Az eredmények önmagukért
beszéltek: míg 1913-ban Kalmükföldön 31 iskolát tartottak számon összesen
302 diákkal, addig 1939-re ezek a számok 674-re, illetve 44 ezerre emelkedtek
(Richardson, C. 2002). Ugyanakkor a kalmük lakosság írástudó részaránya is
2,6%-ról 59,2%-ra növekedett 1897 és 1939 között (Statiev, A. 2005).
A kedvező kulturális folyamatok azonban nem tudták ellensúlyozni az első világháború, és az azt követő oroszországi polgárháború által okozott súlyos anyagi- és
emberveszteségeket. A jelzett időszakban a fő megélhetési forrást biztosító állatállomány Kalmükföldön 87%-kal csökkent, így az 1921-1922 évek aszályai szinte
törvényszerűleg torkollottak drasztikus méretű éhínségbe (Maksimov, K. N. 2008).
A kedvezőtlen tendenciákat tovább súlyosbította a már cári időszakban is megfigyelhető alacsony természetes szaporodás, valamint a bolsevikok ellen a doni
kozákok oldalán harcoló, sok ezer kalmük (több ezren viszont pont a fehérek ellen
küzdöttek) kényszeremigrációja (Richardson, C. 2002). Mindezek eredőjeként az
1926-os népszámlálás során Kalmükföldön alig több, mint 107 ezer kalmüköt
regisztráltak, részarányuk 75,6%-ra esett vissza. Ugyanakkor csupán 22 ezerre
fogyatkozott az autonómia határain kívül élő kalmükök száma (19. ábra), vagyis
a kalmükség földrajzi fekvése a központi társadalommenedzsment igyekezeteinek megfelelően is térben koncentráltabb lett.
A Szovjetunióban idővel a társadalom „purifikációjának” vágya (amely a
Nyugattól sem volt idegen, lásd például eugenika népszerűsége) új fázisba lépett.
Sztálin 1934-ben a kommunista utópia, illetve a világforradalom késlekedéséért már nyíltan a nacionalista nézeteket és a szovjet társadalom etnicizálódását
tette felelőssé (Weiner, A. 1999). Ez újabb fordulatot jelzett a szovjet nemzetiségi politikában. Hirtelen a nemzetiségi jogkörök kárára az orosz nacionalizmus
130

Helyi identitások orosz fennhatóság alatt

19. ábra A kalmükök számának változása (1897–2010)
1 – Kalmükföld területén; 2 – Oroszország területén. Adatforrás: Oroszországi (2002, 2010) és
szovjet népszámlálások (1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989).

– hidat képezve a cári időszakkal – a kulturális politika központi eleme lett.
A korenyizácija, visszaszorulásának ellenére, egy nagyon fontos keretet tudott
adni a nemzeti kibontakozásnak, amelynek eredményeit a sztálini terror sem tudta eltörölni (Suny, R. G. 1993). A kapitalizmus térnyerésétől, a kollektivizálások
sikertelenségétől, valamint a nacionalizmusok által megerősödött csoporttudattól
való félelem tömeges deportálásokhoz vezetett (Martin, T. 2001). Kalmükföldön
a többségi etnikum részarányának visszaesése az 1926- és 1939-es népszámlálások közötti időszakban (48,6%-ra) egyértelműen összefüggésbe hozható a kulákok likvidálásával (Maksimov, K. N. 2008). Azonban a kalmükök hányatott történelmében az igazi megpróbáltatások csak ezután következtek.
A második világháborús német megszállás Sztálinnak ideális alkalmat szolgáltatott arra, hogy a kollaborációval meggyanúsított társadalmi csoportokat a kollektív bűnösség elve alapján kiiktassa a társadalom szövetéből. Így a purifikáció
ideológiája által átitatott deportálások nemcsak a határrégiók egyes társadalmi
rétegeit célozták, hanem a stigmatizált etnikumokat teljességében érintették
(Weiner, A. 1999). Jóllehet korabeli feljegyzések szerint a kalmük lakosság zöme
a német megszállás alatt is hű maradt a szovjet berendezkedéshez, a puszta életben
maradás érdekében mutatott bizonyos fokú kollaboráció (mely ilyen téren egyáltalán nem különbözött a helyi orosz lakosság attitűdjétől) már elégséges bizonyíték
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volt Sztálin döntéséhez: 1943 decemberében néhány hét alatt a teljes kalmük lakosságot Szibériába deportálták (Nekrich, A. M. 1978; Statiev, A. 2005). Az
NKVD-s (Belügyi Népbiztosság, a KGB elődje) jegyzőkönyvek összesített adatai alapján több mint 93 ezer kalmük lakost zsúfoltak marhavagonokba, de itt
nem ért véget a népcsoport szenvedése, mivel a fronton szolgáló 23 ezer kalmük
katonát is rövidesen erre a sorsra juttatták (Grin, F. 2000). A Szahalin szigetétől az Urál-hegységig szétszórt kitelepítettek 20-30%-a hunyt el a száműzetés
éveiben, 1300-an pedig már az elviselhetetlen körülményekkel tarkított út során
életüket vesztették (Pohl, J. O. 2000). Mindezzel együtt felszámolták a Kalmük
ASZSZK-t, a városok neveit oroszosították, és elsősorban oroszokat telepítettek
a szinte lakatlanná vált térségbe. Mindezen tömeges atrocitások ellenére egy kutatás rámutatott arra, hogy a kalmükök az elnyomás éveit alapvetően nem az áldozati szerep perspektívájából élték át, hanem azt az adott körülmények között
szinte természetesnek is vették (Guchinova, E. B. 2005).
A Szibériába hurcolt kalmük lakosság a desztalinizáció időszakáig kellett várjon a hazatérésre, melynek keretében Kalmükföld 1958-ban ismét köztársasági
rangra emelkedett. A nemzeti kérdés azonban a későbbi szovjet vezetés számára
is napirenden maradt, hiszen a társadalmi osztály fogalma idővel fokozatosan
jelentéktelenné vált, és a meghaladásra ítélt, ám a közigazgatás számára sokkal
könnyebben kezelhető nemzet kategóriája lépett helyébe (Brubaker, R. 1994).
Így puhább módszerekkel, de az orosz kultúra térnyerése a továbbiakban is támogatásban részesült, melynek egyik kézzelfogható jeleként az 1970-es évek végére
a Szovjetunió összes iskolájában az orosz lett a tanítás nyelve. Mindezek tükrében
nem meglepő, hogy a kalmük nyelv használata egyre inkább háttérbe szorult, például 1985-ben a városban élő kalmükök 93%-a és a vidéken élők 87,2%-a tudott
beszélni, írni és olvasni oroszul, míg a kalmük nyelv esetében ugyanez az arány
csupán 27,3%-, illetve 45,8%-ot tett ki (Tishkov, V. 1997). Az irodalmi hagyományok hiánya, illetve az orosz nyelv magasabb társadalmi presztízse a kalmük
nyelv további hanyatlására engednek következtetni.
Nemcsak a nyelv, hanem a kalmük etnikum térvesztését is érzékeltették az 1989es népszámlálás adatsorai, amelynek során az ASZSZK területén 146 ezer (a
teljes lakosság 45,4%-a) kalmüköt és 121 ezer (37,7%) oroszt találtak a kérdezőbiztosok. A kalmükök ezen értéke ugyan kis mértékben meghaladta a Kalmük
sztyeppe 1897-es lakosságát, de szupranacionális összevetésben már elmaradt az
akkori, összbirodalmi kalmük lélekszámtól. Az 1989 után tartott két népszámlálás viszont Kalmükföldön abszolút és relatív értelemben is a névadó etnikum
dinamikus növekedését, illetve az oroszok rendkívüli mértékű csökkenését jelezte (19. ábra). A Kalmük Köztársaság területén 2010-ben összeírt 163 ezer fő
az oroszországi kalmükök 88,7%-át foglalta magában. Az etnikai térszerkezet a
Szovjetunió általános érvényű migrációs folyamatait tükrözi vissza (20. ábra): az
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20. ábra Kalmükföld etnikai összetétele és lakosságszámának változása (1926–2010)
1– kalmük, 2– orosz, 3– ukrán, 4– darg, 5– kazah, 6– csecsen, 7– avar, 8– koreai, 9– német, 10– egyéb.
Adatforrás: oroszországi (2002, 2010) és szovjet népszámlálások (1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989).

21. ábra A kalmükök településterülete 2010-ben.
1 – A lakosság etnikai összetétele, a – kalmük, b – egyéb; 2 – A lakosság száma; 3 – A kalmük népesség aránya %; 4 – Határok, a – országhatár, b – autonóm köztársaság határa, c – oblasztyhatár,
d – rajonhatár. Adatforrás: Oroszországi népszámlálás, 2010.
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orosz és más nemzetiségűek javarészt a városokban koncentrálódnak, míg a névadó etnikum a rurális térszíneket dominálja. Az ASZSZK 100 ezer főt meghaladó
fővárosa, Eliszta (jelentése homokos, poros vidék) lakosságának 66,5%-a tekinthető kalmüknek, míg a másik két városban, Laganban és Gorodovikovszkban
ugyanez az arány 54,7%, illetve 25,1% (21. ábra).
Jelenleg a kalmükök nemzeti megújulásának legkézelfoghatóbb jele kétségkívül vallási téren nyilvánul meg. A megújulás hatásosságát az teszi különösen érzékletessé,
hogy az 1930-as évek szisztematikus egyházüldözése során a buddhista hurulokat,
kolostorokat nemcsak bezárták, hanem a földdel tették egyenlővé. Egészen az 1980as évek közepén jelentkező gorbacsovi glasznoszty-ig a szovjet valláspolitikát a tudományos ateizmusba „vetett hit” határozta meg (Froese, P. 2004), így a vallási hagyományokat a buddhista klérus több évtizeden keresztül titkos összejövetelekkel,
vasárnapi iskolákkal igyekezett ápolni (Richardson, C. 2002). A rendszerváltást
követően a Kirszan Iljumzsinov nevével fémjelzett köztársasági apparátus jelentős
anyagi erőforrásokkal támogatta a buddhizmus intézményi kiépülését; tömegesen
épültek fel új hurulok, sztúpák és pagodák (Sinclair, T. 2008). Iljumzsinov elnök
2004-ben például a dalai láma áldásával adta át az Arany Templom komplexumot
Elisztában, benne az egyik legnagyobb európai Buddha szoborral. Az egyházi infrastruktúra rohamos fejlődése a lakosság körében is éreztette hatását. Egy 2004-es
felmérés szerint a helyi fiatalok 69%-a aktívan gyakorolja vallását, a válaszadók
több mint fele pedig félévente legalább egyszer megfordul valamelyik hurulban
(Nuksunova, A. M. 2009). Egy másik felmérés is a buddhizmus fontosságát (de korántsem kizárólagosságát) emelte ki a kalmük identitástudat szempontjából, ugyanakkor rámutatott a vallási megújulás felszínességére, az elmélyülés, átszellemülés
hiányára (Holland, E. C. 2015).
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5. „KONSTRUÁLT” (SZOVJET) ETNIKUMOK

5.1. KÖZTES-EURÓPA ÉS A POSZTSZOVJET TÉR KONTAKTZÓNÁJÁBAN: KARÉLIAI TEREK ÉS TÉRKÉPZETEK
Karélia sohasem alkotott független nemzetállamot, területe a 14. századtól kezdve
a svéd, finn, illetve az orosz geopolitikai törekvések konfliktuszónájában helyezkedett el. A terület földrajzi meghatározása nem volt egyértelmű, ezzel összefüggésben a Karéliához kötődő elképzelések is gyakran módosultak, mintahogyan
a karél etnikus, nemzeti vagy a régióhoz kötődő identitást is intenzív, időnként
erőszakos hatások alakították. A Karéliáról folytatott diskurzusok mind a mai napig megkerülhetetlenné teszik az orosz és a finn nézőpontok, illetve a történelmi,
a kulturális és az emlékezetpolitikai szemléletmódok összevetését. Már a terület
részletesebb magyarázat nélküli megnevezésében is eltérő álláspontok rajzolódnak
ki: a „Karélia” fogalom Oroszország felől a Karél Köztársaságot (Finnország felől:
Kelet- vagy Orosz-Karélia) jelenti, mely változó neveken, de hasonló területi egységként a Szovjetunió részét képezte. Finnországban pedig a két finn karéliai régió
(Észak- és Dél-Karélia) mellett a Karjalai-földszoros és a Ladoga-tó környéki, a
második világháborúban végleg „elvesztett”, ma Oroszországhoz tartozó területeket értik „Karélia” alatt, megkülönböztetve azt Kelet-Karéliától. Tovább árnyalja a
Karéliával kapcsolatos definíciós problémákat, hogy a két terület átfedi egymást,
ugyanis a Karél Köztársaság déli megyéi (Ladoga-Karélia) a második világháború
előtt a Karjalai-földszorossal együtt Finnországhoz tartoztak (22. ábra).
A finn nemzetállam megteremtésében a terület különleges szerepet játszott: a
nemzeti romantika tájképeként, a nemzet tisztaságának és eredetiségének szimbolikus forrásaként transzcendentális magasságokba emelve Karéliát és a karélokat.
A keleti terjeszkedés, „Nagy-Finnország” létrehozásának igénye és a mindenkori
Orosz Birodalommal való összefeszülések is Karélia területén váltak valóságos
eseményekké, rengeteg szenvedést okozva az ott élő lakosságnak, különösen a 20.
században. A Novgorodi Fejedelemség északnyugati expanziója következtében
megjelenő, később folyamatosan jelenlévő orosz kulturális hatás miatt az ortodox
135

Etnikai földrajzi kutatások a posztszovjet térségben

22. ábra Karélia részei és fontosabb határmódosításai
1 – A nöteborgi (1323) és a teusinai béke (1595) után kialakult finn–orosz határ, 2 – A téli háborúban  Finnországtól Oroszországhoz csatolt terület, 3 – Határok, a – országhatár, b – autonóm
körzet határa, c – oblasztyhatár, d – rajonhatár. Forrás: Palander, M. et al. 2018.

karélokat az aktuális orosz hatalmi központok sajátjuknak tekintették, jóllehet
a Szovjetunióban alkalmazott nemzetiségi politika felemás módon ugyan, de
megteremtette az önálló finn-karél identitás intézményi feltételeit, miközben a
Finnországtól való eltávolodás is egyre kézenfekvőbbé vált a 20. század végére.
1991 után azonban egy lassú közeledés figyelhető meg a nemzetközi társadalmipolitikai környezet és a határok átjárhatóságának megváltozása miatt. A határ
nyugati oldalán élő finnek és a Finnországba telepített karélok újra felfedezik a
hátrahagyott tájakat és településeket Kelet-Karéliában, miközben a határ keleti
oldalán élő, intenzíven asszimilálódó karél (és a többséget alkotó orosz) lakossággal interakcióban megteremtik a nemzeti emlékezés 21. századi helyeit, át- és
újraértelmezve a karélság etnikai, nemzeti és területi dimenzióit.
5.1.1. Karélia szerepe a finn nemzetállam geopolitikai orientációiban
A nemzetközi környezetben önmagát jól körülhatárolható területi egységként elhelyező 19. és 20. századi finn geopolitikai megközelítések között kitüntetett szerepet
játszanak az égtájak által vezérelt orientációk. A világ politikai térképére helyezett,
„keleti”, „nyugati” vagy „északi” pozíciót elfoglaló Finnország relatív helyzetéről
elfogadott narratívák kölcsönösen hatottak az identitáspolitikára és mindez befolyásolta a Karéliáról kialakított kép társadalmi reprezentációit is. Az égtájakhoz
136

Helyi identitások orosz fennhatóság alatt
kötődő képzettársítások a történelem folyamán folyamatosan változtak, de nyomot
hagytak az újabb generációk számára. Marco Antonsich (2005) öt jellegzetes narratívát különít el, de mint Köztes-Európában máshol is, Finnországban szintén a
kelet-nyugati orientáció kapott és kap különleges figyelmet.
A „nyugathoz tartozás” narratívája a finn nemzetállam kialakulásának historiográfiájában is kivételes szerepet játszik, mely szerint a 18. század végén a svédekhez kötődő modernizáció és polgárosodás az ország délnyugati központjában a
finn nemzeti elit kialakulásához vezető intellektuális erőteret generált. Finnország
nevét is erről a szűkebben vett régióról kapta (Suomi), illetve az itt beszélt dialektus lett a finn irodalmi nyelv alapja. A modern finn nemzetállam létrejötte a
délnyugati régió kulturális, katonai és nyelvi expanziójaként is értelmezhető.
A nyugati orientáció, egyfajta ellen-narratívaként, a „Kelettel” szemben is megfogalmazódik: a „nyugat bástyájaként” a nyugati értékek védelmezőjeként jelenik
meg, különösen a két világháború között, amikor Finnország több háborút vívott
Oroszországgal. A „keleti más” konstrukciója segítette a (nyugati) finn azonosságtudat megerősödését, és ideológiai hátteret biztosított Karélia „felszabadításához”, lehetőséget biztosítva a karéliai testvérek számára a „civilizált” világhoz való csatlakozáshoz. A nyugatiasító diskurzus az 1990-es években vált ismét
erőssé, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az EU-tagságra is megérett Finnország
rugalmasan tud kapcsolódni a nyugati struktúrákhoz, progresszív fejlődésre képes, a nyugati értékek (demokrácia, szabadság, jogállam) pedig megkérdőjelezhetetlenekké és axiomatikusakká váltak (Antonsich, M. 2005).
A keleti határ definiálása egyébként is kérdéses volt Finnország számára. Merészebb
elképzelést a svédül beszélő finn történészprofesszor és zsurnaliszta, Zachris
Topelius fogalmazott meg a 19. században: a Finnország mint „sziget” koncepció
lényege (a „félszigettel” szemben), hogy az államhatárt természetes vizek – tengerek, folyók, tavak – alkotják. Keleten ez a Fehér-tengert, az Onyega- és a Ladogatavakat jelentette, illetve az azokat összekötő vízfolyásokat (idézi Mead, W. R. 1952;
Horváth Cs. 2010). Az így létrejövő „Nagy-Finnország” szinte teljes egészében lefedte volna a karél nyelvterületet, és a Kola-félsziget is finn fennhatóság alá került
volna. „Nagy-Finnország” megteremtése azonban utópiának bizonyult.
A finn élettér ideológiájának megteremtésében nagy szerepe volt egy geográfusnak (Väinö Auer) és egy történésznek (Eino Jutikkala): 1941-ben Berlinben,
németül kiadott könyvük, a „Finnland’s Lebensraum”, teremtette meg a keleti
területek etnocentrikus hasznosításának – akkor tudományosnak gondolt – hátterét. A második világháború után a keleti határ materiális és szimbolikus választóvonallá merevedett, így annak definiálása a „keleti másságtól” való elkülönülés
jelképévé vált, de az „ortodox kelet” és a „lutheránus nyugat” határvonala (amely
nagyjából egybeesett a mindenkori finn– orosz határral) is az égtáj-orientált megkülönböztetések fontos eleme volt (Paasi, A. 1996).
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Az 1918-ban függetlenné váló Finnország számára különösen fontossá vált a területi és nemzeti egység megteremtése; a határ túloldalán létrejövő Szovjetuniótól való
elkülönülés ideológiája sokat segített ebben. E szerint a stabil, szabad, békeszerető
és demokratikus finn társadalom állt szemben a keleti, despotikus, instabil és háborút kedvelő szovjet rendszerrel. Mindez egy erős finn russzofóbiát eredményezett,
ami csak a második világháborút követő békeidőben enyhült (Luostarien, H. 1989).
A nyugati orientáció mellett a 19. században, a finn nemzetállam formálódásának
idején a kelet felé fordulás is meghatározóvá vált. A „fennomán” mozgalom a finnség
esszenciáját Karéliában, a nyugati hatásoktól mentes területeken vélte felfedezni. E
szerint a Kalevala földjén a mitikus múltban még az idegen hatásoktól mentesen,
szabadon éltek a finnek ősei (Antonsich, M. 2005). A keleti eredet, a mítoszokkal
telített ősi föld és a romanticizált nemzeti identitás a keleti orientáció legfontosabb
„kellékeiként” a keletre való terjeszkedés ideológiai hátterét biztosították.
Megfigyelhető az önállósodást és függetlenedést elősegítő „irányválasztás” is,
a „se nem kelet, se nem nyugat” befelé fordulás, amikor a sajátos finn jegyek
kapnak megerősítést, hangsúlyozva az orosz és a svéd hatásoktól való távolságot
(Antonsich, M. 2005). A 19. században jellemző, önazonosságot megerősítő ideológiát a „Svédek már nem vagyunk, oroszok nem leszünk, legyünk hát finnek!”
szállóige jellemzi leginkább (Richly G. 2010).
A hidegháborús időszak finn politikáját meghatározó Urho Kaleva Kekkonen
hosszú elnöksége (1956–1981) alatti geopolitikai diskurzus eredményeképpen
Finnország „kelet és nyugat közt” helyezte el magát a világpolitika térképén.
Az USA és Szovjetunió közötti „híd” szerepet tudatosan építő Kekkonen tevékenysége belföldön a keleti identitás „újrafelfedezését” mozdította elő, ellensúlyozva a nyugati orientáció egyeduralmát. A nagy számú karéliai menekült
is fontossá tette a keleti kapcsolatok fejlesztését, miközben reálpolitikai, gazdasági és világpolitikai jelentősége is kiemelkedő volt (Antonsich, M. 2005).
A hidegháborúban kialakult „egyenlő távolság” politikája a russzofóbia mérséklését és a szovjet ellenségkép elhalványulását eredményezte, ami később
elősegítette a határokon átívelő kapcsolatok fejlesztését, az Orosz-Karélia felé
történő nyitást (Luostarien, H. 1989).
Az északi orientáció a kelet-nyugati dichotómián való túllépést segítette elő
és Finnország önálló, nagyhatalmaktól független expanziós tevékenységeit állította reflektorfénybe (Lappföld meghódítása). Az idealizált nemzeti
tájkép és a tradicionális folklór elemei is sokkal inkább északi karakterűek
(Antonsich, M. 2005); a ritkán lakott, fenyvesekkel borított, északon elterülő
Fehér-Karélia (22. ábra) a nemzeti eposz énekeinek gyűjtőhelyeként ezt testesíti meg. Ebből következően a karél területek az „északiság”, de különösen
a „keletiség” narratíváiban válnak jelentőssé – a 20. század második felétől
egyre kevésbé szembeállítva a „nyugati” értékekkel.
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23. ábra A karélok arányának és számának változása (1897–2010)
1– Karélok aránya Karélia területén, 2– Egyéb finnugor népek aránya Karélia területén, 3– Nem finnugor lakosság Karélia területén, 4– Az összlakosság számának változása Karéliában, *becslés. Adatforrás: oroszországi (1897, 2002. 2010) és szovjet népszámlálások (1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989).

5.1.2. Reprezentációk a karélokról és Karéliáról
Karéliához a finn történelem során sokféle elképzelés kötődött: a közélet és a politika számára bizonyos időszakokban a figyelem középpontjába került, máskor
pedig elfelejtették. Ez a furcsa kettősség a karélokkal szemben is megfigyelhető:
esszenciálisan finneknek, de a központtól távol, a periférián élő „idegeneknek” is
lehetett őket tekinteni. Denis Cosgrove (1989) alapján Maunu Häyrynen (2004)
Karélia észlelésének historikus pályáján három szakaszt különít el: először mint
alternatív nemzeti táj jelenik meg a „déli” területek dominanciájával szemben, később központi szerepet kap a nemzeti tájkép megszerkesztésében, majd
a terület nagy részének elvesztése után a „nemzeti periféria” szerepkörét tölti
be, szimbolikus értelemben a háború előtti állapotba fagyott „kísértetként”. A
Szovjetunió összeomlása után ez megváltozott, és egyfajta Karélia-újjászületés
tapasztalható (részletesebben ld. később).
Az első szakaszban („alternatív” nemzeti táj) Észak- és Ladoga-Karéliának
Karéliához tartozása még bizonytalan, így Karélia határai sem körvonalazódtak
a mentális térképeken, de a keleti területek felé forduló figyelem egyre inkább
érezhető. Zachris Topelius, a már említett svéd nyelvű finn történész szerint azért
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kerülhetett a karéliai táj egyre inkább a nemzeti érdeklődés középpontjába, mert
a városi és vidéki ingatlanok, illetve birtokok tulajdonosai a svéd társadalmi elit
tagjaiból kerültek ki. A természeti táj volt „közös” és „finn”, míg a vagyon, a
földtulajdon sokkal inkább svéd. A patrióta finneknek így a „természet” maradt,
ez jelentette a „finnség” esszenciáját (idézi Häyrynen, M. 2004). A romantikus
Karélia-kép kialakulásához a kiépülő finn iskolarendszerben rendszeresített,
Finnországról szóló Topelius-tankönyv is sokat segített: a Boken om vårt land
(„Könyv országunkról”) szerint Karélia (a Finn-öböl és a Ladoga-tó között elterülő terület, az akkor még alig ismert Kelet-Karélia nélkül) olyan hely, ahol a vad
természettel és az ősi versekkel lehet találkozni. A karélok pedig a legpozitívabban ábrázolt finnek: nyitottak, barátságosak és boldogok, gyönyörű dalaik vannak,
felmenőiket megőrzik emlékezetükben, tisztelik az ősöket (Häyrynen, M. 2004).
A Kalevala népszerűsége és ezek a topeliusi sztereotípiák megágyaztak a 19. század végén és a 20. század elején jellemző karelianizmusnak. A finn irodalmi,
nyelvészeti és etnográfiai kutatások a 19. században már előkelő helyet foglaltak
el a nemzeti tudományok között, mindezek kollaborációja a Kalevalában találkozott, a finn nemzeti eposz a nagyközönség számára is fogyaszthatóvá, illetve
érzelmileg telítetté tette a nemzeti múlthoz való kötődést.
Elias Lönnrot 1831–33 között (többnyire Karéliában) végzett terepmunkái során gyűjtötte össze a Kalevala alapját képező énekeket. Görög mintára, ahogyan
Homérosz teremtette meg az Iliászt, Lönnrot is megalkotta a finn nemzeti eposzt.
A Kalevala első megjelenése 1835-re datálható, de a később ismert kibővített verzió 1849-ben jelent meg először (Siikala, J. 2006).
A Kalevala sikere „mágikus” hatással volt a finnekre, úgy érezhették, hogy részévé váltak a „civilizált” világnak, történelmi eposzuk összehasonlíthatóvá tette
őket más, nagy hagyományokkal rendelkező európai néppel, például a görögökkel.
Mindez sokat lendített a nemzeti önbecsülésen, a nagyhatalmakkal szemben fennálló kisebbrendűségi komplexus leküzdésében, de a nemzeti nyelven írt sajtó elterjedéséhez is muníciót adott, továbbá a finn nemzeti himnusz is egy karéliai énekből született. Yrjö Hirn (1870-1952) irodalomtudós karelianizmusnak nevezte azt
az intellektuális áramlatot, amiben a művészek inspirációt kerestek a Kalevalában
és Karéliában. Hasonlóan a svéd Dalecarliához, a norvég Telemarkhoz vagy az
amerikai Appalacheiához, Karéliára, mint a premodern világlátás kincsestárára,
illetve mint a nemzeti kultúra példaterületére tekintettek a zeneszerzők, írók, értelmiségiek (Wilson, W. A. 2006). A karelianizmus maga után vonta a karélok
iránti érdeklődést és az „alternatív” nemzeti táj egyre inkább dominánssá vált, olyannyira, hogy a két világháború közötti nacionalista mozgalmak Finnország elidegeníthetetlen részének kezdték tekinteni, mint „Nagy-Finnország” keleti régióját.
A 19. századi ébredező turizmus, a nemzeti romantika és a korabeli fényképeken vagy
festményeken kimerevített képek Karéliát a nemzeti táj prototípusaként jelenítették
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meg. A turizmus kitüntetett helyei a természethez (Sortavala, Imatra), a valláshoz
(Valamo kolostor), a népi hagyományokhoz (Koli) vagy a történelmi emlékekhez kötődtek (Viipuri és a Karjalai-szoros kastélyai, erődítményei), de az emlékezet helyeivé alakuló térrészek mellett Karélia a finn középosztály változó fogyasztói szokásainak is ideális terepévé vált (természetjárás, sport és rekreáció) (Häyrynen, M. 2004).
A 20. század első felében Karélia területéért több háborút is vívott egymással a finn
és a szovjet fél. Ebben az időszakban Karélia a „Eris almájaként” nemzeti, geopolitikai és ideológiai szempontból is kiemelt szerepet játszott, nem csak Finnországban,
hanem a határ túloldalán is. A Szovjetunió Kelet-Karéliából finn kommunista kirakat-államot akart kreálni, amihez az elképzelés szerint később majd Finnország
is csatlakozott volna. Finnország azonban saját területeként tekintett Karéliára és
„Nagy-Finnország” megteremtéséért küzdött (Austin, P. M. 1992; Baron, N. 2007).
A második világháború utáni szovjet érában, a hidegháborús évek alatt a véglegesen kettészakadt Karélia iránti érdeklődés elcsendesedett, a keleti határ azonban ismét különlegessé vált és egyfajta misztikum övezte. Az ott lakók számára
azonban kényelmetlenségeket okozott a „vasfüggöny” Karéliát szétválasztó, különlegesen kezelt határövezete (Paasi, A. 1996). A Szovjetunió szétesése utáni
enyhülés időszakában megindult Karélia újrafelfedezése. Az emlékezet segítségével (újra)konstruált történelem ideális terepeként, a múlt terápiás feldolgozását
is ellátó széttöredezett térrészek kiemelt helyeinek meglátogatásával a folytonos
interakciók következtében a múlt birtokba vétele zajlott (és zajlik ma is). Ezt a
múltat pedig az adott politikai-kulturális-esztétikai konszenzusnak megfelelően
alakítják az odalátogató finn turisták, a kitelepített karélok vagy azok rokonai.
Az így létrejött Nora-féle „lieu de mémoire”-ok, az emlékezet helyei önazonosítási pontokká válnak (K. Horváth Zs. 1999) számukra. A finnországi karéliaiak
a háborús emlékműveket, az elhagyott családi házakat és egyéb emlékhelyeket
használják az utópisztikus Karélia-kép kialakításához. Különleges viszony alakul
ki az ott lakók és az odalátogatók között, tovább árnyalva az emberi interakciók
mélységeit, ha a helyben lévők nem karél nemzetiségűek (Fingerroos, O. 2006).
Példaként említhető a kettészakított város, Värtsilä (Вяртсиля), melynek nyugati
fele Finnországhoz került a világháborúk után, keleti (nagyobbik) fele pedig a
Szovjetunióhoz a vasgyárral. A helyi karélok többsége Finnországba menekült a
Vörös Hadsereg elől. 1991 után indulhattak meg a látogatások és a finn turisták
közül többen helyi gyökerekkel rendelkeztek, akik szomorú történeteik újramesélésével és az emlékezés segítségével a területhez kötődő területi identitásukat
(újra)konstruálták (Paasi, A. 1996). A könnyező interjúalanyok által elmesélt,
emócióval és affekcióval telített karéliai látogatások zarándoklatnak is tekinthetők, miközben az utópisztikus tér megtapasztalása során az emlékhelyek nemzetivé lényegülnek, kialakítva az emlékezés Karéliáit és új narratívákat Karéliáról
(Alasuutari, P. –Alasuutari, M. 2009)
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Karélia térbeli reprezentációi és imaginációi a lépték és a performativitás alapján az
alábbiak szerint rendszerezhetők. A karél táj a Kalevala hazájaként, a finnek mitikus kincseit rejtő territóriumként, a nemzeti identitás forrásaként egyfajta homogén
tér megtestesítője, amely makroperspektivából értelmezhető és transzcendentális
magasságokat érint. Nem kötődik hozzá performativitás, inkább annak kiváltására
alkalmas. A konkrét nemzeti emlékhelyek, múzeumok, politikai vagy vallási központok megtörik a tér homegenitását és kiemelt helyekként, új lokalitásként birtokba veszik saját múltjukat. A kisebb léptékű, egymással nem összefüggő heterogén
térrészeket a performativitás teszi élővé, változékonnyá. A személyes történetekhez
kötődő, egyéni érzelmekkel telített, mikroléptékű intim terek (családi birtok, játszóhely, tópart stb.) láthatatlan, egymást át- meg átfedő buborékokként, az emlékezés
performativitásával telítik a karéliai tájat, melyekről legfeljebb szubjektív megnyilatkozások során szerezhetünk tudomást. A karéliai képzettársításokon kívül eső
nem-helyek (Augé, M. 1995), a „karélsághoz” nem kötődnek, rítusok, cselekvések,
mítoszok nem fűződnek hozzájuk. Az intenzíven átalakított szovjet-karél tér termelte ki ezeket a szimbolikus értelemben elkerülhető térrészeket vagy másképp fogalmazva, az emlékezet kitüntetett helyeinek ellen-helyeit.
5.1.3. Karélok történelmi perspektívában
A finn törzsek 1000 környékén telepedtek le a mai Finnország és Karélia területén, legdélebbre a suomi, keleten a karjalai (vagy karél), a kettő között pedig häme
törzs foglalta el településterületét. A két északi nagyhatalom ütközőzónájába kerülve, a nyugati, katolikus Svéd Királyság és az ortodox Novgorodi Fejedelemség a
nöteborgi békében (1323) húzták meg először (viszonylag) egyértelműen az orosz
és a svéd érdekszféra határát. Ez Karéliát kettéosztotta és nyugati részét „nyugati”, keleti részét pedig „keleti” pályára állította (Wilson, W. A. 2006). A nöteborgi
békében meghúzott határ annyira tartósnak bizonyult, hogy a későbbiekben még
hosszú ideig (többé-kevésbé mind a mai napig) kijelölte a keleti és a nyugati kereszténység észak-európai határvonalát (22. ábra). A nagyhatalmi vetélkedés
azonban még évszázadokon keresztül zajlott: az orosz-svéd háborút (1590–95)
lezáró teusinai béke a nöteborgi határokat erősítette meg, de Svédország északkeleti határait is biztosította. További karéliai területek az 1616 -os stolbovoi béke
után kerültek Svédországhoz, amikor a svéd király Ingriát (a mai Észtország és a
Ladoga-tó között elterülő, akkoriban finnugor nyelvű tájegységet) is birodalmához csatolta (Siikala, J. 2006). Az akkor már lutheránus svéd birodalom térfoglalása menekülésre késztette az ott élő, többségében karél nyelvű ortodox vallású
lakosságot, és mivel Tver környékén telepedtek le, ők lettek a „tveri karélok” ősei.
A svéd fennhatóság alatti Karéliában (Nyugat-, Svéd- vagy Finn-Karélia) a lutheránus, míg az orosz uralom alatt (Kelet- vagy Orosz-Karélia) az ortodox vallás
szilárdult meg (Horváth Cs. 2010).
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Karéliát különálló területi egységként először a novgorodi első krónikában
(Novgorodszkaja pervaja letopisz, 1016-1471) említik, de Sebastian Münster
Cosmographiájában (1544) is feltűnik. Mivel nem jelentette ugyanazt mindenki
számára, kérdéses, hogy a középkori iratok milyen területi egységre utalhattak.
Régészeti és történelmi értelemben a karél kultúra magterülete a Ladoga-tó északi
területén volt, a 19. századi látogatók azonban ebből már nem sokat láttak: a brit
utazó, John Scott Keltie szerint (1879-ben) Kelet-Karéliában a lakosság és a falvak
is „orosznak tűnnek”. Az instabil határterület „Észak-Európa Macedóniájaként” bizonyos szempontból a Balkánhoz tette hasonlatossá a térséget (Mead, W. R. 1952).
Nordenskiöld (1919) 20. század eleji megfogalmazása szerint a keleti határ „etnikailag nem korrekt”, egy jelentős orosz területen pedig „finnek élnek”, ami jól
mutatja a karélok etnikai besorolásával kapcsolatos bizonytalanságot.
A cári Oroszország részeként a Finn Nagyhercegség (1809–1917) jelentős autonómiával rendelkezett, a finn nemzeti mozgalmak kibontakozása és a Karélia
felé fordulás is ehhez az időszakhoz kötődik. A II. Miklós által elrendelt 1897-es
népszámlálás Finn-Karélia lakosságát nem, de a kelet-karéliai karélokat számba
vette. Ennek alapján úgy tűnik, hogy a Ladoga-tótól a Kola-félszigetig terjedő kelet-karél településterület homogén etnikai térszerkezettel jellemezhető. A későbbi
népszámlálások alapján megállapítható, hogy ez a homogén nyelvterület szigetekre szakadt, a karélok aránya – az adott történelmi korszak eseményeinek függvényében – kevésbé vagy intenzíven, de folyamatosan csökkent Kelet-Karélia
összlakosságához képest (még akkor is, ha abszolút értékben 1939-ig növekedés
is megfigyelhető). 2010-ben az asszimiláció már olyan mértékű volt, hogy a Karél
Köztársaság névadó nemzetisége csupán 7%-os arányban képviseltette magát az
autonóm területen. Csupán Olonyec-Karéliában a Ladoga-tó északkeleti partjánál
és Fehér-Karélia középső területein, Kalevala környékén figyelhető meg nagyobb
arányú (60, illetve 30% feletti) karél népességtömörülés (23. és 24. ábra).
Finnországban a második világháború előtt a karél egy autochton, területileg jól
körülhatárolható nyelv volt, de ez az egység a háború után, a különböző régiókba
érkező nagyszámú áttelepült miatt felbomlott. Finnországban a karél nyelvnek
nincs különleges státusza, alig ötezren beszélték 2016-ban, ami a nyelvi asszimiláció előrehaladtának számszerűsíthető bizonyítéka (Sarhimaa, A. 2016).
Kelet-Karélia másik balti-finn nyelvet beszélő finnugor népcsoportját a vepszék alkotják. A vepszék történelme szorosan összekapcsolódott a karélokéval, elkülönülésük is csak a 20. században lett nyilvánvaló, nem függetlenül a szovjet politikától.
Finnországban pedig (különösen a két világháború között) ugyanúgy a finn nemzethez sorolták őket, mint a karélokat. Az Onyega- és a Ladoga-tó környékén, három elkülöníthető csoportban élő, alapvetően földművelő lakosság nemzeti identitásának megteremtésében Szovjet-Oroszországnak nagy szerepe volt. A támogatott
nemzeti kisebbség az irodalmi nyelv megalkotásáig is eljutott, míg aztán a sztálini
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terror őket sem kímélte. A hidegháborús évek alatt asszimilációjuk előrehaladottá
vált, de 1991 után a vepsze megújhodási mozgalom az identitáskeresés modern formáiban próbálja megtalálni a továbblépés lehetőségeit (Bereczki A. 2004).
5.1.4. Harc a „lelkekért” – finnizáció, russzifikáció és szovjetizáció KeletKaréliában
II. Miklós birodalmában az orosz nacionalista mozgalmak erősödése és a nem orosz
területek russzifikációja egyre több konfliktust okozott. Karéliában a finn befolyás
visszaszorítása is a célok között szerepelt. A zűrzavaros történelmi időszakban a
pánfinn gondolat mellett az önállósodást támogató karél mozgalmak vagy a lutheránus egyház térnyerésével szemben a russzifikációt támogató orosz elit, a cári udvar által titokban támogatott szélsőséges „fekete százak” (terrorista eszközöktől sem
visszariadó szélsőjobboldali orosz szervezet) és az ortodox egyház állt. Az orosz
nacionalizmus térnyerése a karélok ellenállását váltotta ki, miközben az önállósodási
törekvések is egyre erőteljesebben fogalmazódtak meg (Vitukhnovskaya, M. 2001).
Az 1917-es orosz forradalom utáni polgárháborús időszakban meg is alakult az önálló karél kormány a fehér-karéliai Uhtuában (1963 -ban – a finn nemzeti eposz után –
Kalevala lett a város neve). A karél „nemzet” létrehozása – a forradalmi hatalmi központ beleegyezése nélkül – a vörösöknek nem tetszett, ezért 1920 elején feloszlatták
a kormányt, és letartóztatták a tagokat (Baron, N. 2007). A finnországi polgárháborúban (1918) győzedelmeskedő fehérek nem tettek le az orosz fennhatóság alatt lévő
karéliai területek Finnországhoz csatolásáról. 1918 után erőteljes propagandát folytattak Kelet-Karéliában, előkészítve a Szovjet-Oroszországgal vívott háborút, aminek
az inkább pozitív üzenetet hordozó heimosodat nevet adták (katonai segítségnyújtás
a közeli rokon népek szovjetek elleni harcában). A finn nacionalizmus nem vette
figyelembe Karélia multikulturális történelmi örökségét, és a karéliaiak öndefiníciós
kísérleteire sem volt tekintettel. A heimosodat során (1918–1920) sikerrel annektáltak kisebb karéliai területeket (Repola, Porajärvi), az ott élő oroszokat ellenségnek
tekintették és táborokba zárták. A háborút lezáró tartui békében (1920) az elfoglalt
területeket vissza kellett adni Szovjet-Oroszországnak, a Jeges-tenger felé azonban
sikerült egy jégmentes kikötővel is rendelkező sávot (Petsamo/Pecsenga) megszerezni (Tepora, T. –Roselius A. 2014). A békeszerződésben deklarálták ugyan a karéliaiak autonómiáját Szovjet-Oroszországon belül, de ez nem győzte meg a karélokat
és 1921-22-ben felkelést robbantottak ki a szovjet uralom ellen, a Finnországgal való
egyesülés érdekében. A felkelést leverték, de a karéloknak biztosított autonóm jogköröket a szovjet hatóságok tovább szélesítették (Horváth Cs. 2010).
1918-ban az orosz egyháztól elkülönülve megalakult a Finn Ortodox Egyház. A
független Finnország így hivatalosan is deklarálta a görögkeleti finnek vallási önállóságát. A finn ortodoxok, a lutheránusokhoz hasonlóan a Gergely-naptár szerint
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tartották (és tartják) a fontosabb egyházi ünnepeket. Ennek bevezetése, különösen az
1918 és 1920 között annektált kelet-karéliai területeken konfliktusokat okozott. Az
orosz pravoszláv egyházhoz ezer szállal kötődő karéliai vallási vezetők nem feltétlenül nézték jó szemmel még az ilyen jellegű közeledést sem a nyugati kereszténységhez. (Mead, W. R. 1952; Alasuutari, P. –Alasuutari, M. 2009; Kupari, H. 2016)
A cári adminisztráció összeomlása után Szovjet-Oroszország etnikai és térbeli újratervezését a bolsevikok tudományos alapokra helyezték. Dialektikus módon, a
szubsztanciális térfelfogás mellett a térről, mint társadalmi konstrukcióról is gondolkodtak. Evolúciós kapcsolatot feltételeztek a tér és társadalom között, a teret feloszthatónak, tagolhatónak gondolták, másfelől közvetítő közegként is értelmezték.
A „térbeli egyenjogúsítás” a bolsevikok fontos programja volt, mely szerint meg kell
szabadítani a teret a fojtogató feudális struktúráktól, a felszabaduló produktív erőforrások pedig utat engednek a társadalom energiáinak, megszüntetve a régi kötelékeket. A tér és a társadalom organikus egységét a természet humanizálásával és a tér
naturalizációjával kívánták elérni. Éppen ezért a korai szovjet regionalizációs diskurzusok a birodalmi térfelosztással összehasonlítva más ontológiai és episztemológiai
alapokon álltak. A II. Katalin idején kialakult centrum-periféria modellen alapuló
gubernyija-ujezd rendszert többek között azért változtatták meg, mert az – különösen
a perifériákon – a katonai, határvédelmi vagy koloniális szempontokat részesítette
előnyben, a gazdasági vagy fejlesztési szempontok nem voltak lényegesek. Lenin szerint a rigid, feudális térszerkezet nem vette figyelembe a népek jogos önrendelkezési
igényét, a cári Oroszország „a népek börtöne” volt. Éppen ezért az újonnan kialakított régióknál a természeti, gazdasági és humán faktorokat is figyelembe kell venni.
A kevert lakosságú területeken a „nemzeti komponens” azonos szinten kezelendő a
gazdasági, társadalmi összetevőkkel, nem szabad az utóbbiakat előnyben részesíteni
(Baron, N. 2007). Sokszor azonban nem volt egyértelmű egy-egy közösség etnikainemzeti hovatartozása, ezért az etnográfusok segítségével kategorizálták, definiálták és identifikálták őket, ahogyan ez a karélok esetében is történt. A klasszifikáció
alapját a nyelv és az etnokulturális szokások képezték (Minescu, A. –Poppe, E. 2011).
A több nyelvű és több vallású cári Oroszország a 19. század végére (a nemzeti mozgalmak eredményeképpen) többnemzetiségűvé vált, multinacionalitása azonban, a
Finn Nagyhercegség kivételével, nem intézményesült. A szovjet rendszer új intézmények bevezetésével megpróbálta ezt korrigálni, de az intézkedések ellentmondásosak voltak. Különlegességnek számított a „nemzeti mivolt” állam alatti szinteken
való kodifikációja, az államot pedig egy szupranacionális kategória, a „szovjetség”
képviselte, ezt azonban nem próbálták a nemzetiség helyett alkalmazni. Az államot,
vagy az állampolgárok összességét nem nemzeti fogalmak szerint határozták meg,
de a felépítő részeket már e szerint definiálták. Nem próbálkoztak a Szovjetunió
nemzetállammá szervezésével sem, a „nagyorosz sovinizmus” ellen határozottan felléptek. Az így létrejött etnoterritoriális föderalizmust egy személyi elvű nemzetiségi
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politika egészítette ki. Ez utóbbi kötelező érvényű jogi státuszt rendelt az egyénekhez, a személyi okmányokban, hivatalos iratokban is feltüntették, államstatisztikai
kategóriaként használták. A „saját” területtel rendelkező ún. „tituláris” nemzetiségek az autonóm régió névadó csoportjává váltak. A nemzeti hovatartozás két egymással ellentétes definíciója (területi, politikai, illetve személyi, etnokulturális) konceptuális és politikai feszültségek forrásává vált. A saját etnoterritóriumon kívül élő
nemzetiségek, illetve a nemzetiségi területeken élő, nem tituláris csoportok (többségében oroszok) nyelvhasználata, jogai és a társadalmi ranglétrán való előrejutása a
konfliktusok sorát gyarapították. A problémákat a nacionalizmus tiltásával, illetve
szupranacionális szovjetizációval próbálták orvosolni (Brubaker, R. 2006).
Lenin és a nemzetiségi ügyekért felelős Sztálin azt gondolták, hogy a nemzetiségi
alapon szerveződő autonóm régiók határai ideiglenesek lesznek, hiszen a nemzeti
identitást a proletár internacionalizmus fogja felváltani. Az osztálynélküli társadalom megteremtéséhez vezető úthoz azonban a nemzeti alapon szerveződő csoportok jó ugródeszkának tűntek. A korenyizácija („meggyökeresítés”) során megerősítették, illetve kialakították a nemzetiségi csoportok intézményeit, a lokális
adminisztrációban és törvényhozásban pedig képviseletet biztosítottak számukra,
ha kellett pozitív diszkrimináció alkalmazásával. Karéliában ez nem pontosan a
lenini elveknek megfelelően zajlott, ugyanis a kommunista forradalom skandináv
exportjának utópiája ezt felülírhatta – Lenin beleegyezésével.
Tovább bonyolította a Karéliával kapcsolatos korenyizácija-folyamatot, hogy a polgárháborús időszakban a kaotikus állapotok között létrejövő karél autonómia (a már
említett Uhtua-kormány) egyáltalán nem volt ínyére a bolsevik vezetőknek. Anatolij
Lunacsarszkij művelődési és közoktatásügyi népbiztos szerint: „a kollektív kreativitás nem egyenlő a tömegek hirtelen kialakuló akaratával, a tömegeket tanítani
kell, egy magasabb szintű forradalmi tudatosság kívánatos, illetve egyfajta ösztönös
készség a szabálykövetésre” (Lunacharsky, A. V. 1918). Az elbukott, tervezetlen autonómia-próbálkozás után, más nemzetiségi területekhez hasonlóan, a karéliai régiót
is újjá szervezték, de a korenyizáciját nem a helyi karélokkal együttműködve valósították meg. A Finnországból Szovjet-Oroszországba emigrált kommunista finnek
jó kapcsolatokat ápoltak a bolsevikok legfelsőbb köreivel; egyik vezetőjük Edvard
Gylling, a helsinki egyetem korábbi professzora szerint Karéliából kommunista
mintaállamot kell létrehozni, és e nagy cél eléréséhez felajánlotta szolgálatait. (A
szovjet vezetés megbízott benne, és néhány évvel később, az 1923-ban megalakult
Karél Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság vezetője lett.) A gyors eredmények
elérése érdekében Gylling szerint intenzív agitációt kellett folytatni a karélok között (Baron, N. 2007). (A szovjet terminológia élesen elkülönítette a párton kívüliek
megnyerését szolgáló agitációt a párton belül folytatott propagandával, az agitáció
ugyanis sokkal inkább emocionális hatásokra támaszkodott, az észérveknek kisebb
szerepe volt, ld. Tokaji A. 1991.) A karéliai forradalmi agitáció célja az volt, hogy
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csatlakozzon a társadalom ahhoz a nagy ívű vállalkozáshoz, amely a kommunista forradalom exportját teszi majd lehetővé Karéliából Finnországba, később pedig
Skandináviába. Így tehát a Finnországgal való egyesülés újra napirendre került, de
Gylling elképzelése a „Nagy Vörös Finnország”-ról egyáltalán nem vette figyelembe
Karélia történelmi, kulturális és etnikai komplexitását, a karélokat a finn nemzeten
belül képzelte el. Az Állami Tervhivatallal (Goszplan) együttműködve (melynek akkor még fontosnak gondolt célja a termelőerők egyenlő területi eloszlása volt) létrehozott karéliai régió kialakításánál a lenini elveknek megfelelően nemcsak az etnikai
térszerkezetet, hanem gazdasági és természeti viszonyokat is figyelembe vették. Az
újonnan létrejött terület keleten jelentős mértékben túlnyúlt az etnikai határokon, így
a karélok lényegében (még a vepszékkel együtt is) kisebbségbe szorultak (24. ábra).

24. ábra A karélok településterülete és számuk változása 2010-ben
1 – A karélok településterülete, a – többségben, b – kisebbségben, c – szórványban; 2 – A karélok
számának (a) és arányának (b) változása a jelzett területeken; 3 – Határok, a – országhatár, b – autonóm körzet határa, c – oblasztyhatár, d – rajonhatár. Adatforrás: oroszországi (2002, 2010) és
szovjet népszámlálások (1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989).
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Gylling az etnikai csoportok térbeli szerveződéséről nacionalista alapon gondolkodott, társadalompolitikai víziói azonban a kommunista eszmerendszerhez kötötték.
Saját ideológiai koncepcióját forradalmi nacionalizmusnak nevezte, ami összeegyeztethető volt a bolsevik törekvésekkel. Más kérdés, hogy a Karéliában egyre inkább
nyilvánvalóvá váló finn karakter térnyerése ellen több helyen tiltakoztak, mert a finn
nemzeti arroganciát elfogadhatatlannak tartották. A finnizáció azért is volt fontos
Gylling számára, mert a Finnországgal való egyesülés eljövetelét közelinek gondolta. Megtörve Karélia korábbi periférikus helyzetét, egyfajta „kettős periféria” kialakítására tett kísérletet. Az elképzelés szerint Skandinávia és a Szovjetunió perifériájaként központi szerepet tölt majd be a lenini eszmék exportálásában. A határokat
a kommunisták egyébként is imperialista „csökevénynek” gondolták, a Karélia és
Finnország között húzódó mesterséges képződményt Gylling anakronisztikusnak
látta, amit a közelgő világforradalom el fog söpörni. Értelmezése szerint a határnak
Finnország felé nem volt nemzeti státusza, csupán gazdasági és ideológiai ellensúlyt
képezett a két ország között – ideiglenesen (Baron, N. 2007).
A karéliai finnesítés azért is lehetett annyira sikeres, mert az 1920-as években hozzávetőlegesen 25 000 kanadai, USA-beli és finnországi, többségében baloldali meggyőződésű finn emigrált a Szovjetunióba. A gazdasági programok miatt beköltöző
szláv nyelvűek térnyerését Gylling megpróbálta ellensúlyozni és elérte a kormánynál, hogy képzett, külországbeli finnek segítségével fejleszthessék Karélia gazdaságát. A toborzóirodák tevékenysége annyira sikeres volt, hogy még komoly tőkével
rendelkező finn üzletembereket is sikerült a Szovjetunióba csábítani. A „karéliai
láz” sokakat megfertőzött, igaz, a bevándorlást a gazdasági világválság miatt kialakult munkanélküliség is generálta. Mindez egyébként nagyban hozzájárult a karél
erdőségeket hasznosító szovjet fa- és papíripar fellendüléséhez is (Gelb, M. 1993).
Sztálin egyeduralma alatt a – legalább elvben – egyenjogúsított térstruktúrák a
totális központosítás áldozatává váltak, az egymással kooperálva, organikusan
fejlődő területek elméletéből a központból irányított, bezárkózó, elszigetelt téregységek valósága lett (Baron, N. 2007).
Karélia gazdaságának fellendítéséhez kényszermunkát is alkalmaztak. A Fehértengeri csatornát a rendszer ellenségeivel építtették meg. A karéliai gulág mérete
folyamatosan növekedett, a 30-as évekre már Karélia területének egyharmadán
voltak kényszermunkatáborok, ahol Moszkvából közvetlenül irányított, központi
adminisztráció volt érvényben. Sztálinnak így csak a köztársaság maradék részén
kellett megszüntetni a régió önigazgatási rendszerét (Baron, N. 2007).
A terror kezdete Sztálin 1928-as beszédéhez köthető, amikor az osztályharc kiéleződéséről beszélt, továbbá megbélyegezte a „nemzeti elhajlást”. A mezőgazdaság
kollektivizálása a kuláktalanítással kezdődött (hozzávetőlegesen 11 millió kulák deportálása az egész Szovjetunióban), amely Karéliában az oroszokat, a karélokat és a
finneket egyaránt érintette. 1932 és 38 között az „ellenforradalmi összeesküvések”
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és „kémtevékenységek” leleplezése során Karéliában a finn nemzetiségűek többségét letartóztatták, munkatáborba küldték vagy kivégezték. 1937 után a tisztogató akciók minden finnre kiterjedtek a Szovjetunió területén: még a távoli Cseljabinszkban
dolgozó finneket is kiutasították az országból (ha külföldi útlevéllel rendelkeztek)
vagy deportáltak (ha szovjet útlevelük volt). Nem kerülhette el sorsát Gylling sem,
akit elhurcoltak és (feltehetően 1938-ban) kivégeztek. A finnek mellett az egyébként „finnizált” karélok is ellenséggé váltak. A kapitalista Finnország határa mentén élő karél nemzetiségűeket, mint „gyanús elemeket”, a Szovjetunió távoli területeire (Szibéria, Közép-Ázsia) deportálták. Becslések szerint a sztálini terror alatt
a Karél Köztársaság lakosságából 25-50 ezer embert gyilkolhattak meg, továbbá
rengeteg embert börtönbe zártak, deportáltak vagy más módon nyomorították meg
az életüket. A finnizációt nemzeti elhajlásnak bélyegezték, Karéliát pedig igyekeztek nyelvileg is elszigetelni Finnországtól, Karélia „karelizálását” szorgalmazták
(Gelb, M. 1993; Bartha A. 1996; Kostiainen, A. 1996). 1937-ben betiltották a finn
nyelvet, Karélia első hivatalos nyelve az orosz lett, a második pedig a karél, amit a
karéliai nyelvjárásoktól némileg eltérő tveri dialektusból próbáltak szabványosítani
(Laitila, T. 2001). A nyelv létrehozása Dimitrij Bubrik akadémikushoz köthető. A
finnugor tudós szerint a karélok kulturálisan is különböznek a finnektől, ezért létre
kell hozni a karél irodalmi nyelvet. A tveri dialektusból kifejlesztett, orosz szókészlettel is rendelkező, cirill betűkkel írt nyelv a finnek és a karélok számára is furcsa
hangzású, sokszor érthetetlen volt. A félig karél, félig orosz nyelvképződmény nem
váltotta be a hozzá fűzött reményeket, pedig a „világ egyetlen szocialista nyelvén”
gyerekkönyveket és újságokat is nyomtattak (Austin, P. M. 1992). Az 1932-ben bevezetett új útlevélrendszer a röghöz kötés és az etnikai elkülönítés adminisztratív
eszköze volt. A nemzetiségi adatokat is tartalmazó dokumentum „segítségével” lehetett korlátozni az országon belüli mozgást, de ennek alapján deportálták az ellenségnek tekintett etnikai közösségeket is (Gelb, M. 1993).
Sztálin tervutasításos gazdasága a szovjet teret egységesnek fogta fel, a partikuláris igények csak a központi akarat és a határok védelme szempontjából voltak
érdekesek. A hipercentralizált térben a feltételezett lokális kivételezettséget brutálisan letörték, különösen a határmenti területek esetében. Gylling kettős perifériája, és a forradalmi nacionalista modell Sztálin térkoncepciójának esett áldozatul, a nemzetiségi viszonyok pedig a deportálások és az oroszok beáramlása miatt
változtak meg jelentős mértékben Karéliában (Baron, N. 2007).
A második világháború alatt a téli háborúban Sztálin nyugatabbra tolta a finn-orosz
határt és Finn-Karélia jelentős részét a Szovjetunióhoz csatolta. A terület fővárosának tekinthető Vyborg (Viipuri) megszállását a szovjet propaganda úgy reprezentálta, hogy a Vörös Hadsereg „felszabadította” a „régi orosz várost”, ami II. Péter
uralkodása alatt Oroszország része volt. Úgy tűnt, hogy ismét megnyílik a lehetőség
Finnország szovjetizálására (Austin, P. M. 1992; Paasi, A. 1996). Ennek érdekében
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1939-ben létrehoztak egy bábállamot a Karéliai-földszorosban fekvő Terijokiban,
melynek feladata a finn munkások megnyerése és Finnország átállítása a kommunizmus oldalára. A „Finn Demokratikus Köztársaság” területe az újonnan annektált részek mellett magába foglalta Kelet-Karélia Finnországgal határos régióit is.
A finn irányzat újra megerősödött, a néhány évvel korábban létrehozott karél nyelv
kegyvesztett lett. A finn területekre bevonuló vörös hadsereg elől elmenekültek az
ott élő karélok, a kiürített településekre pedig többségében oroszokat telepítettek
(Laitila, T. 2001; Taagepera, R. 2011). Az 1941 és 44 között zajló folytatólagos
háborúban Finnország Németország segítségével megpróbálta visszafoglalni a téli
háborúban elvesztett területeit és Kelet-Karéliát ismét Finnországhoz csatolni –
a kezdeti sikerek ellenére az akció végül kudarcot vallott. Sztálin a háború után
sem mondott le Finnország szovjetizációjáról, így a karéliai finnizáció továbbra
sem vesztett erejéből. Közben (1940-ben) a Karél Autonóm Szovjet Szocialista
Köztársaság hivatalos neve Karél-Finn Szovjet Szocialista Köztársaságra módosult, ami azzal járt együtt, hogy a régió az etnoterritoriális hierarchia csúcsára
került, az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaságtól elkülönülő
entitásként (Austin, P. M. 1992). 1956 után azonban a finn nyelv kiemelt státusza
megszűnt, a köztársaság ismét az OSZSZSZK autonóm régiója lett, de a karelizációt
sem erőltették. A csendes asszimiláció a karélok létszámának folyamatos csökkenését eredményezte, aminek hátterében a karélok orosz nyelvhasználata és a vegyes
házasságok álltak (Austin, P. M. 1992; Laitila, T. 2001; Taagepera, R. 2011). Az
is jellemző volt az ötvenes évektől kezdve, hogy a népszámlálások során többen inkább orosznak vallották magukat (Anderson B. A. –Silver, B. 1983), ami a karélok
20. századi történetét ismerve, adaptív stratégiának bizonyult.
A második világháború után a karélok elmenekülése és a szláv etnikumúak betelepítése következtében megváltozott etnikai térszerkezetű Karjalai-földszoros
és a Karél ASZSZK területeit eltérően kezelték a szovjet hatóságok. A földszoros nem kapott autonóm státuszt; a Leningrádi kerülethez csatolták, a földrajzi neveket pedig oroszra változtatták. Néhány kivétel azért akadt, ezek közé
tartozik Vuoksi folyó vagy maga a Karéliai-földszoros (Karelszkij peresejek).
Kelet-Karéliában viszont a szláv lakosság egyre erőteljesebb dominanciája ellenére a karél-finn nevek megtartását kifejezetten támogatták (Hannula, M. 2006;
Ackermann, F. –Urbansky, S. 2016).
5.1.5. Karélok a határ két oldalán a hidegháborús évek és az ezredforduló után
A ma Finnországban élő karélok jelentős része a második világháborúban a
Karéliai-földszorosból és Ladoga-Karéliából elmenekültek leszármazottja. Az
áttelepítés komoly logisztikai műveletnek számított, valamilyen formában az
akkori finn lakosság 19%-át érintette (a menekültek mellett az őket segítőket
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is beleértve). Az 1939-40 telén kitelepültek többsége visszaköltözött otthonába,
hogy aztán 1944 nyarán újra elhagyja azt. A mindig Finnországban élő északés dél-karéliaiak, magukat egyszerűen csak karélnak nevezik, továbbá a finn
szóhasználat megkülönbözteti a belföldi migráció során a második világháború
alatt evakuált „áttelepített karéliaikat” (siirtokarjalainen) a „karéliai menekültektől” (Karjalan pakolainen), akik Orosz-Karéliából érkeztek (Hannula, M. 2006;
Alasuutari, P. – Alasuutari, M. 2009). Ennélfogva az autochton finnországi karélok mellett áttelepített és menekült karélok is élnek, mely utóbbi két csoport
területileg nem lokalizálható, mert Dél- és Nyugat-Finnországban is letelepedtek,
nem csak a hagyományosan karélok által lakott Észak- és Dél-Karéliában.
A legnagyobb kulturális válaszfal az ortodox betelepülők és az „őslakos” lutheránusok között volt, a háború utáni atmoszféra azonban a nemzeti egységet
helyezte előtérbe, ezért a konfliktusokat nem hagyták elmérgesedni. A hidegháborús időszakban az „oroszosan hangzó” karél nyelv inkább a lenézett kategóriába helyezhető, Finnországban ma már azonban inkább kuriózumként tekintenek rá (Kupari, H. 2016). Észak-Karélia gazdasági értelemben Finnország
egyik legelmaradottabb régiójának számít (2016), és ezt tovább tetézi, hogy a
szív és érrendszeri betegségek országos átlag feletti gyakoriságát „karél átokként” interpretálják a helyiek (Honkasalo, M -L. 2009). A területhez kötődő
pesszimista megközelítések az 1990-es években sokat módosultak, és ÉszakKarélia Finnország egzotikus keleti tartományaként a turisták célpontjává vált.
A hidegháború után a „karéliai kérdés” újra a közbeszéd részévé vált, de KeletKarélia Finnországhoz csatolásának nem volt komoly politikai bázisa. A turizmus fellendülése és a határok átjárhatósága is hozzájárult ahhoz, hogy Karélia
és a karélok divatosak, különlegesek lettek Finnországban (Alasuutari, P. –
Alasuutari, M. 2009). A „belső-másik” képzet alanyaként mindig is fontos szerepe volt a karéloknak, de míg korábban „belső-idegenként” váltak érzékelhetővé, addig ma már sokkal inkább érdekességük teszi őket láthatóvá.
A rendszerváltás utáni Orosz-Karéliában az autonómia-igények a nemzetiségi
jogokkal, a kultúra megőrzésével és a nyelvvédelemmel voltak kapcsolatosak.
Mivel a helyiek az államhatalommal a lokális intézményekben találkoztak, itt
váltak nyilvánvalóvá számukra a leírt jogok és a hétköznapok valósága között
feszülő ellentétek. A célok között szerepelt a politikai hatalom részleges megszerzése, a saját elit megteremtése ki-, illetve megegyezve a szövetségi kormánnyal
(Minescu, A. –Poppe, E. 2011). A nem tituláris nemzetiségi csoportok is sokfelé fogalmaztak meg kulturális autonómia-koncepciókat Oroszországban, Karéliában
azonban nem érezték ennek fontosságát az ott élő oroszok (Prina, F. 2016). Ennek
hátterében nyilvánvalóan az áll, hogy a karélok aránya 10% alatti, az oroszok
otthon érzik magukat a Karél Köztársaságon belül is. Egy felmérés szerint az
oroszok megítélése a tituláris nemzetiség részéről Karéliában egyáltalán nem
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negatív, a csoportok közti (orosz-karél) interakciók pedig feszültségmentesek
(Hagendoorn, L. –Poppe, E. –Minescu, A. 2008).
A 2019-ben is érvényben lévő 2004-es törvény értelmében a karél nyelv állami támogatást élvez, ugyanakkor Karélia az egyetlen olyan köztársaság
Oroszországban, ahol nem tették hivatalossá a tituláris nemzetiség nyelvét
(„2004-es törvény a karéliai, a vepsze és a finn nyelvek állami támogatásáról a
Karéliai Köztársaságban”). Ehhez valószínűleg hozzájárul az is, hogy a karélok
létszáma egyre inkább fogyatkozik, az orosz nyelv pedig széles körben elterjedt
a köztársaságban (Austin, P. M. 1992). A helyi parlament időnként tárgyalja a
témát, de eddig nem kaptak többséget a változtatásra irányuló törekvések. A hétköznapi problémákat a tanárok hiánya, az anyanyelvi felsőoktatás lehetőségeinek
szűkössége és a pénzhiány okozza (Varfolomeeva, A. 2014).
A Szovjetunió összeomlása után a határokon átnyúló kereskedelmi, kulturális és gazdasági kapcsolatok fejlesztését Oroszország és Finnország is támogatta. Karéliában
ma már sokkal több diák tanul finnül, mint karél nyelven, a szülők ugyanis felismerték, hogy az egyéni érvényesüléshez a finn nyelvtudás hozzásegítheti gyermeküket.
Hasonló tendenciák fennmaradása esetén a karél nyelv eltűnése predesztinálható, a
finn megerősödése és az orosz hegemóniája mellett (Allen D. 2015).
Egészen más folyamatok jellemzők a Karéliai-földszorosban. A betelepítések során távolabbról odaérkező, karél identitással nem rendelkező (többségében orosz)
lakosság számára a régióhoz való kötődés egyre fontosabbá vált a Szovjetunió
megszűnése után. A „földszoros-identitás” létrejöttében nagy szerepet játszott a
Karél Társaság, ahol a „karél” kifejezés a régióra, a regionális identitásra, nem
pedig az etnikai hovatartozásra utal. A társaság tagjai különleges érdeklődést mutatnak a helyi történelmi események és helyszínek iránt (Novgorodi Fejedelemség,
finn hagyományok, a téli háború pontos története, régi finn település- és földrajzi nevek megismerése stb.). A történelmi tények újratanulása kapcsán új tudásra
tettek szert a helyi lakosok, ami módosította korábbi elképzeléseiket. E szerint a
területet Oroszország jogtalanul vette el Finnországtól, és a felmenőik elhagyott
házainál könnyező finn turisták látványa ezt tovább erősítette bennük. Kialakult
egyfajta „morális háború” a finnek és az oroszok között, amit – ellentétben a téli
háborúval – nem nyerhettek meg az oroszok. A visszajáró finn „nosztalgia-turisták” és a helyi lakosok között különleges kapcsolatok szövődnek, megváltoztatva
a tér reprezentációit (Hanula M. 2006). A lutheránus és ortodox templomok, a
régi finn épületek, az elhagyott és működő szovjet ipari létesítmények, katonai
objektumok és a későbbi modern építmények együttese megkülönböztethetővé
teszik a Karjalai-földszoros régióját a szomszédos területektől, az emlékorientált
performativitás pedig újraértelmezi a karél identitás koncepcióit.
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5.2. AZ AZERI NEMZETTUDAT FORMÁLÓDÁSA
A 21. századi világpolitikai és gazdasági eseményekről szóló híradásokban
Azerbajdzsán és az azeri nép elsősorban gazdag szénhidrogén-lelőhelyei kapcsán
jelenik meg, melyek az európai energiaellátásban stratégiai jelentőségűnek számítanak. Az azeri főváros, Baku környékén található lelőhelyek fontosságával már
a középiskolai történelem órákon is megismerkedhettünk, a második világháborúban zajló hadműveletek okainak feltárásakor. Ez az elmúlt bő fél évszázadban
sem vesztett jelentőségéből, kitermelése és szállítása geopolitikai érdekek fókuszába helyezi a terület felett rendelkező államot és népet.
Az 1990-es évek elején függetlenedő egykori szovjet szövetségi köztársaság az
azeri nemzet államaként működik, a szovjet időkből örökölt és a piacgazdasághoz igazodó keretrendszerben. A posztszovjet Azerbajdzsánban, a volt szovjet
utódállamokra egyébként jellemző módon, az etnonacionalizmusként aposztrofált jelenség erőteljes jelenléte érzékelhető az új évezredben is, melyben a nyersanyaga által felértékelődő terület mellett a türk nyelvcsaládba tartozó azeri nyelv
és a síita iszlám a kulturális keretrendszerét adja a kollektív csoporttudatnak. Az
Oroszország, majd a Szovjetunió által megvalósított felemás modernizáció és az
európai kultúrkörrel való érintkezés, a szomszédos országokkal, közülük elsősorban Örményországgal fennálló megoldatlan konfliktusok, illetve a globalizációval fellépő társadalmi átalakulás, valamint az ezzel járó migrációs folyamatok
egyaránt befolyásoló tényezőkként játszanak szerepet.
Fejezetünk e tényezők megjelenése és csoporttudatot meghatározó hatásai mentén
mutatja be az azeri nemzet formálódását abban a kontextusban, amibe kötetünk a
nemzetkoncepciókat helyezi az egykori szovjet utódállamok vizsgálatában. Rövid
áttekintésünkben hangsúlyozzuk annak jelentőségét, hogy a nemzetté alakulás
folyamatát elsősorban külső hatásokra bekövetkező átváltozásként értelmezhetjük. Továbbá kiemeljük annak fontosságát, hogy az európai kultúrkörben megjelenő, klasszikusnak nevezhető nemzettudat orosz/szovjet közvetítéssel, lényeges
késéssel, ezért sajátos formában jelentkezett az azeri nép életében. Ennek feltárásához ad többletet, hogy az azeri nemzet a mai Azerbajdzsán területén él, de
jelentős, magát azerinek tartó népesség van Irán három tartományában is (KeletAzerbajdzsán, Nyugat-Azerbajdzsán és Ardabil) (25. ábra).
5.2.1. Elméleti alapok: a nemzet, a nemzetté válás, etnikai alapú nacionalizmus
A hazai földrajztudományban a kollektív csoporttudatot meghatározó tényezők területiségével és sajátos hatásaival az etnikai földrajz foglalkozik (Kocsis K. 2002).
Kezdetben a kapitalizmussal összefonódó nacionalizmusok helyett a közös
származástudattal rendelkező csoportok (etnikumok) jellemzőit vizsgálta ez az
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25. ábra Az azeriek településterülete 2011-ben
1 – Az azeriek által lakott térség, a – többségi területek, b – azeriek szórványban; 2 – országhatár.
Adatorrás: Izady, M. 2000, 2006.

aldiszciplína, különböző, mérhetőnek vélt paraméterek mentén; nem egymással
ütköző nacionalista törekvéseket, hanem etnikai jellegű konfliktusokat tárt fel
(Kocsis K. 2002; Bottlik Zs. 2010). Nemzetközi viszonylatokban való legitimációját segítheti egyrészt az angolszász felfogásban bekövetkező fordulat, ami az
etnikai gyökerektől elválaszthatatlan nemzet- és nacionalizmus-felfogást erősítette (Calhoun, C. 1993), másrészt az a 21. században megfigyelhető társadalmi jelenség, ami Európa keleti felében az etnikai alapon szerveződő nacionalizmusok
erősödését eredményezi (Kolstø, P. 2016).
A nemzeti lét megélésében nagy szerepet kap a csoporttudat, az etnicitáshoz kapcsolódó és a közösség (sokszor kifejezetten a hatalom) által befolyásolt kifejezésmódok (Martin, J. 2005). Kötetünkben az etnicitást (etnikai identitást) olyan csoportkonstrukcióként értelmezzük, ami valós vagy vélt közös származáson alapul,
tehát az ember alapvető világlátásának, a „mi és ők” klasszikus megkülönböztetésének a megjelenési formája. Az etnicitás egyszerre feltételez befogadó és kizáró
viselkedést: az etnikai csoport tagjai hiszik, hogy a közös származás és kultúra
összeköti a közösséget, és egyben különbözővé teszi őket másoktól. Elfogadjuk,
hogy a nemzet eszméjének alapvető forrása a fentebb meghatározott etnikai identitás, továbbá alapozunk az Anderson, B. (2006. p. 20) által meghatározott nemzetdefinícióra: „elképzelt politikai közösség, melynek határait és szuverenitását
egyaránt veleszületettnek képzelik el”. A közös értékek megfogalmazása mellett
a nemzet tehát igen erős területi dimenzióval is rendelkezik, a konkrét, földfelszínen horizontálisan is lehatárolható térhez való kötődés egyben a történelem, a
kollektív emlékezet jelentőségét is növeli (Wiebe, R. 2000; Murphy, A. B. 2002;
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Williams, C. H. 2003). Etnikum és nemzet között az önálló állam léte, illetve
az államon belüli önállóság (autonómia) iránti igény az egyik megfogalmazható
különbség, a nacionalizmus pedig az önigazgatás igényének megfogalmazása, a
nemzeti törekvések gyűjtője lehet (Calhoun, C. 1993).
A hazai szakirodalom jellemzően etnikum és nemzet között a területiségben jelentkező eltolódást nem hangsúlyozza, inkább időben értelmezi a különbséget: a közös
csoporttudat eltérő állapotaiként, különböző fejlettségi szintjeiként értelmezi a két
kifejezést (Kocsis, K. 2002; Romsics I. 1998). Ennek értelmében egy folyamatként
írható le az etnikum nemzetté válása. Az átalakulás fontos ismérve, hogy az összetartozásban a tényleges származás helyett egyre inkább a tanult, tudatos elemek lesznek mérvadóak, amelyek a politika által is könnyen aktivizálhatók (Romsics I. 1998).
A hazai nacionalizmus-értelmezésben ennek megfelelően a közös érdekérvényesítés
nagyobb szereppel bír, mint a területhez való kötődésből adódó közösségtudat. Az
azeri nemzet formálódását ebbe a kontextusba kívánjuk elhelyezni.
5.2.2. Az azeri nemzetfelfogás etnikai alapjai
Az azeri nemzetet alkotó etnikum(ok) eredete nem ismert napjainkban;
Azerbajdzsán, mint ország megnevezése is csupán a 20. század első felében jelent meg. Az ország elnevezésének eredetéről létező különböző megközelítésekben közös, hogy valamennyi a tűzhöz kapcsolódik, és perzsa eredetet állapít meg
(Zardabli, I. B. 2014). A mai Azerbajdzsán területén számos népcsoport, törzs élt
már a Krisztus előtti évezredekben is, amelyek törzsszövetségeket alkotva egyesültek, hogy a más vidékekről érkezőkkel szemben nagyobb ellenállást tudjanak
kifejteni (Aliyev, I. 1995; Mekhman, A. 2016), hatásuk nem kimutatható az azeri
nemzettudat alakulására. Sokkal nagyobb jelentősége volt viszont a középkortól
kezdődően megjelenő nagyobb dinasztiák, birodalmak attitűdjének és kultúrájának.
A 7. századtól kezdődő arab hódítások hozták el a térségbe az iszlámot, valamint
az arab nyelv és kultúra ismeretét. Ez az arab hatás az irodalom, filozófia, tudomány, művészet, zene terén is érvényesült (Zardabli, I. B. 2014). Az arab hódítások után e területen megjelenő Szeldzsuk török dinasztia idejében betelepült nagyszámú türk népesség hatásaként jelent meg a térségben a türk eredetű azeri nyelv.
A nyelvi asszimiláció fokozódott az oguz-török törzsszövetségek hatalomra kerülésével, elősegítve az azeri nyelv további formálódását, különösen a hatalom központjaiban (Zardabli, I. B. 2014). Iszmáil perzsa sah és általa a Szafavida perzsa
dinasztia uralomra jutása a perzsa nyelv terjedését és az iszlám síita irányzatának
kötelezővé tételét jelentette a területen élők számára. A következő két évszázadban
a mai Azerbajdzsán területe és annak közvetlen környezete sajátos pufferzónaként
funkcionált a síita szafavidák és szunnita oszmánok között, kialakítva a türk és
perzsa nyelvet beszélő, síita iszlámhívő közösségeket (Goyushov, A. 2012).
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5.2.3. A modern nemzetté válás útján
Ebben a hatalmi szituációban jelent meg nevető harmadikként a terjeszkedő cári
Orosz Birodalom a 19. század elején. A gyengülő Perzsa Birodalom rovására már
a 18. század folyamán, a birodalmat megálmodó I. Péter és az azt megvalósító
II. Katalin uralkodásának idején megindult a területszerzés. Az orosz–oszmán
és orosz–perzsa háborúk egyes fejezeteit lezáró békeszerződésekben már megjelenő, az Anderson (2006) által feltárt területi kötődésben érzékelhető váltás
eredményeként értelmezhető határmegvonások közül az 1828-ban megkötött
Turkmenchay-i szerződés az azeri nemzeti identitás kialakulásához vezető út
kezdeteként is aposztrofálható. Ebben az Araksz-folyónál húzták meg a Perzsa
és az Orosz Birodalom között a határt – a perzsa államról ekkor leválasztott terület lényegében a mai Azerbajdzsán területével egyezett meg. Az orosz állam új
alattvalói a türk nyelvekhez tartozó azeri és az indoeurópai perzsa nyelvet beszélő
siíta muszlimok lettek. Az azeri nyelvet beszélő népesség kétharmada a déli, ma
Iránhoz tartozó Azerbajdzsán régióban maradt.
Az európai eszméket és államiságot hirdető, modernizálódó Orosz Birodalom részeként módosult a terület etnikai és vallási összetétele, a társadalom szerkezete. Kialakult
egy ún. európai típusú azerbajdzsáni értelmiség, illetve formálódott a nemzettudat
a lakosság képzett rétegeinek tudatában, ami a 20. század elejére megérlelte közösségeik önigazgatásának, az önálló államiságnak az igényét (Mehdiyev, R. 2017). Az
ortodox Oroszország tagjaként, keresztény népekkel körülvéve a lakosság nagy része
a 19. században egyszerűen csak muszlimnak tartotta magát, a megváltozott hatalmi
viszonyok közepette fokozatosan élte meg a saját nyelvi, ezáltal módosuló etnikai
önazonosságát. A perzsa főváros, Teherán elveszítette korábbi vonzerejét az értelmiségiek csoportjában, a vezető szerepet az oszmán Isztambul vette át. Csökkent a
perzsa nyelv tekintélye, ezzel párhuzamosan a türk azeri nyelv tekintélye növekedett
(Gasimov, Z. 2014). Az Orosz Birodalom területén belül formálódó, klasszikus értelemben vett modern azeri nemzet egyre öntudatosabbá vált.
A kezdeti időszakban a cári Orosz Birodalom kormányzása ellenére az iszlám
vallási ideológia továbbra is domináns volt az azerbajdzsáni társadalomban. A
19. század végétől az etnikai jelleg mellett a modernizációból fakadó, egyéb társadalmi tényezők is formálták az azeri nemzetet. Ilyen volt a területen meginduló
olajipar fejlesztése, és az ez által generált, egyre fokozódó gazdasági kapcsolatok
Európával. Mindez pedig magával hozta az európai kultúra egyes elemeit, az arab
ábécé egyszerűsítését, a modernizált oktatást, hangsúlyozta a szekularizációt
(Herb, G. H. –Kaplan, D. H. 2008). A másság révén erősödő etnikai csoporttudatot politikailag is tudatos közösségé módosította a 19. sz. végi társadalmi-gazdasági átalakulás. A politikai légkört drámaian változtatták meg a 20. század elejének
eseményei. Az 1905 és 1918 közötti évek eseményei ösztönözték az azeri népesség nemzeti identitásának kialakulását, a nemzeti mozgalmak megerősödését és
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az önálló államiság létrejöttét. Azerbajdzsán a cári Orosz Birodalmon belüli autonómiára törekedett, ám az 1905-ös és 1917-es orosz forradalom szűkítette a
politikai mozgásteret, így egyre inkább az összeomló Oszmán Birodalom felé
fordultak. A pántörök és pániszlám eszmék gerjesztették az azeri nép függetlenedési törekvéseit (Mehdiyev, R. 2017). Mindezek eredményeként 1918. május 28-án a cári orosz állam bukásakor kikiáltották a független Azerbajdzsáni
Demokratikus Köztársaságot. Az önálló köztársaság nagy történelmi jelentőségű, az első demokratikusnak tekintett államalakulat volt a muszlim világban
(Najafizadeh, M. 2012). Az újonnan létrehozott azeri nemzetállam csupán 1920
áprilisáig létezett, ekkor a győzedelmeskedő szovjet–orosz hatalom feloszlatta
parlamentjét (Babayan, D. 2013).
5.2.4. A szovjet hatásokra formálódó identitástudat
A központosított szovjet hatalom kettős szemléletet alkalmazott a tagköztársaságokban élők identitásának alakítására. A tagköztársaságok népeit differenciálták
egymástól, ugyanakkor egyre erősebb függőségi helyzetbe hozták őket a központi hatalomtól. Továbbá meg kívánták teremteni az ún. „szovjet embereszményt”,
akikben az internacionalista nevelés és a szocializmus érdemei keverednek
(Herb, G. H. –Kaplan, D. H. 2008). Ezt a megközelítést alkalmazták az azeriek
nemzeti törekvéseire is. A szovjet vezetőség amellett, hogy a mai Azerbajdzsán területén élő valamennyi muszlim népet egyesítette, 1936-ban mesterségesen alkotta
meg az azerbajdzsáni nemzetet. Ehhez sajátos nemzeti mítoszokat generáltak, ami
Azerbajdzsán esetében a zoroasztriánus múltat hangsúlyozta, kiemelve az iszlám
kultúrától való eltéréseket. Ekkor keletkezett továbbá az az összeesküvés elmélet,
ami szerint a perzsa és a cári orosz birodalom közötti megállapodásban a két fél
szándékosan felosztotta az azeri nép településterületét, hogy ott ne alakulhasson
ki virágzó, türk gyökerű önálló állam. A szovjet hatalom támogatta a minél határozottabb elkülönülést a szomszédos államokban élő, hasonló etnikai identitással
bíró csoportoktól (Babayan, D. 2013). Látszólag tehát biztosították a feltételeket
az azerieknek, hogy megtalálják a saját nemzeti identitásukat, ám valójában szűk
keretek közzé szorították törekvéseiket.
A szovjet vezetés által megvalósított következetes politika eredménye, hogy az
1950-es évekre eltűnt a korábbi nemzeti eszméket valló értelmiség és a hatásukra formálódó hatalmi elit; a lakosokban nihilisztikus attitűd alakult ki, nem volt
helye a nemzeti gondolkodásnak, a szekularizációs ideológia meghatározóvá vált.
Azerbajdzsánban a szovjetizáció révén a tudományos szocializmusra és az állam
kizárólagosságára fektettek nagy hangsúlyt. Ez a vallás elnyomását, az iszlám vallás
tanításainak és gyakorlásának megtiltását jelentette. A mecseteket elpusztították,
illetve raktárhelyiségekké vagy közösségi központokká alakították át, esetleg egyéb,
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nem valláshoz köthető használatra degradálták. Ugyanakkor e folyamatok összessége hozzájárult ahhoz, hogy az iszlám hit a privát szférába visszavonulva az azerbajdzsáni kultúra fontos eleme maradjon. A vallás tanítása és gyakorlása informális
úton maradt fenn a szovjet éra alatt (Najafizadeh, M. 2012).
A társadalom átalakításának egyik legfőbb eszköze a szovjet típusú oktatási
rendszer kiépítése volt. A cári orosz birodalom által érvényesített oroszosító törekvéseket, a közigazgatás, valamint az oktatás nyelveként használt orosz nyelv
terjedését a szovjet időszakban eltérő ideológiai elvek mentén, de még inkább
erősítették. Az iparosítás szellemében a nagy központokba betelepülő orosz lakosság még intenzívebbé tette ezt a folyamatot, aminek eredményeként főként a
városi lakosság által használt nyelv az azeri helyett egyre inkább az orosz lett. A
vidéki zártabb közösségekben még a 20. század folyamán is megmaradt a korábbi
közvetítő nyelv, a perzsa használata, így az azeri nyelv a 20. században veszített
jelentőségéből. Ezt a folyamatot generálta az írott nyelv által használt betűkészlet
gyakori változása is. A 20. század elején arab írásjelekkel jegyezték le az azeri
szövegeket, majd az immár szovjet tagköztársaságban, az 1920-as években előbb
a latin, majd az 1930-as évek végétől a cirill ábécé használatát tették kötelezővé.
5.2.5. Egy nemzet – két országban?
A mai Azerbajdzsáni Köztársaság területe csupán kisebb részben fedi az azeriként
megnevezett lakosság településterületét (26. ábra). A jelenlegi országon kívül főként a mai Iráni Iszlám Köztársasághoz tartozó három északi tartományban (KeletAzerbajdzsán, Nyugat-Azerbajdzsán és Ardabil) élnek azeri identitással rendelkező közösségek. Az 1828-as Türkmencsaji szerződés által kettéválasztott területen
eltérő identitáshordozó tényezők határozták meg a csoporttudat alakulását.
Az északi rész cári Orosz Birodalomhoz, majd a Szovjetunióhoz csatolása révén a
helyiek körében jól észrevehető kulturális oroszosítás, szekularizáció ment végbe.
A déli régió a felosztás után Perzsia része maradt. E területen a hagyományos patriarchális élet elemeit megőrizték, különös hangsúlyt fektetve a síita iszlám vallás
ideológiájára (Brenda, S. 2000; Najafizadeh, M. 2012).
Az északi terület orosz fennhatósága, majd a 70 éves szovjet szabályozása jelentős életmód és identitásbeli különbségeket hozott létre az Azerbajdzsán és Irán
területén élő azeriek között. A határ két oldalán élők tradicionális kapcsolatrendszerei egészen a 20. századig szinte zavartalanul működhettek. Mikor 1920-tól
Azerbajdzsán a Szovjetunió egyik szocialista köztársasága lett, 1921-től pedig
egy viszonylag stabil államvezetés került Irán élére, a két országban élő azeriek
kapcsolata megszakadt (Svante, E. C. 2001).
Az iráni azeri közösségek vallásos, konzervatív tagjai – főleg az idősebb korosztály – a síita iszlámot az iráni államiság eszméjével azonosították, és elvetették az
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azerbajdzsáni nacionalizmus megnyilvánulásait. Másfelől, különösen a fiatal, szekuláris gondolkodású iráni azeriek körében, a síita vallás egyre kevésbé volt identitást meghatározó tényező, sokkal inkább török eredetüket hangsúlyozták és az
azerbajdzsáni nacionalizmust vállalták. Ez az ideológia arra késztette őket, hogy
támogassák a függetlenedő Azerbajdzsáni Köztársasággal és Törökországgal
fenntartott kapcsolatokat.
5.2.6. A posztszovjet azerbajdzsáni nemzet
A Szovjetunió összeomlásakor 1991-ben Azerbajdzsán is deklarálta függetlenségét, ami egyben lehetőséget adott a nemzeti önazonosság kifejezésére is. A
sajátos szekuláris muszlim jelleget öltő társadalom stratégiai nyersanyaga révén kiterjedt nemzetközi kapcsolatokat épített, miközben nemzeti törekvéseinek
erősödését a területén zajló etnikai alapú fegyveres konfliktus is elősegítette. A
Hegyi-Karabah területén élő örmény közösségek önállósodási törekvései okán a
területi integritás megőrzése elsődleges célja lett az új köztársaságnak, amelyhez
a korábbi évtizedekben a köztudatban is meggyökerező nemzeti mítoszok révén a
szomszédjaitól való elkülönülést hangoztató nemzeti identitás párosult.

26. ábra Az azeriek száma és aránya 2011-ben
1 – Az azeriek száma (millió fő); 2 – Az azeriek aránya (%); 3 – Határok, a – országhatár, b – autonóm körzet határa, c – oblasztyhatár, d – rajonhatár. Adatorrás: Population Statistic of Easter
Europe..., Азербайджанцы в Иране.
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Az új állam az azeri nyelv hivatalossá tételével az állami szervek működését is
kihívások elé állította, hiszen a közigazgatásban dolgozók sokkal inkább az orosz
nyelvet használták, miközben a vidéki zártabb közösségek perzsa nyelvhasználata
mellé az oktatás révén elsősorban az orosz társult. Tovább nehezítette a váltást
a cirill ábécéről latinra való visszatérés, ami az idősebb generációk számára az
információkhoz (ezáltal a nemzeti propagandához) való hozzájutást is nehezítette.
Az ország területén zajló háborús konfliktus, az 1994-es fegyverszüneti egyezmény óta is lezáratlan területi vita az örményekkel azonban a nehézségek ellenében hatékonyan erősítette az azeri azonosságtudatot, a lakosság területi kötődését
és etnikai alapon megfogalmazott nemzeti törekvéseit. A kollektív identitástudat
területiségét növelte az elmúlt két évtized jellemző politikája, ami a legfőbb nemzeti értékké emelte a jólétet biztosító nyersanyagot, a szénhidrogénvagyont.
Mindezek alapján elmondható, hogy a nemzeti önazonosságban megfigyelhető hangsúlyeltolódások okán átalakuló kollektív identitástudat az azerbajdzsáni
nemzetet hívta életre, amely különbözik a szomszédos országokban élő, azeri
nyelvet beszélő közösségektől, vallásában síita iszlám, de kifejezetten szekuláris
(elveti az iszlám ortodoxiát és fundamentalizmust), tagjai a szuverén és független
Azerbajdzsánt tekintik hazájuknak. A posztszovjet azerbajdzsáni vezetés a nyugati világ és annak eszeméi felé gazdasági okokból nyitott, miközben déli szomszédjaitól markánsan elhatárolódik. Mindezek okán nem támogatja az Iránban
élő azeriek közeledési szándékát és az ezredforduló után erősödő etnonacionalista
törekvéseit, amelyet az iráni kormányzat is minden eszközzel elfojtani igyekszik.
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5.3. TÁDZSIK IDENTITÁSOK: EGY KORASZÜLÖTT NEMZET
KORTALAN ALTERNATÍVÁI
Közép-Ázsia makrorégiója, államcsoportja ugyan az idők során többféle értelmezésben és kiterjedésben jelenik meg, leginkább mégis az orosz-szovjet hódítás következtében létrejövő struktúrák tekinthetők nemzetközileg elfogadottnak. Ennek
mentén beszélhetünk ma posztszovjet Közép-Ázsiáról, mely magában foglalja a
kolonizáció előtti és a második világ felbomlása utáni történelmi rétegeket, komponenseket is, viszont társadalmi-gazdasági jellemzőinek értelmezési keretében
leginkább a Szovjetunióban kialakult tagköztársasági felosztáshoz igazodunk. Az
orosz expanzió megjelenése előtt Közép-Ázsia kettős karakterét az ókorba vis�szanyúló letelepedett és vándorló népek ellentéte és együttélése határozta meg.
A gyakran „Irán-Turán” szembenállásként emlegetett történelmi dichotómia termelés, életmód és kultúra szempontjából osztotta meg a mindenkori közép-ázsiai
népeket. Előbbi indoiráni származású és nyelvű, letelepült csoportokra utalt, akik
az itteni oázis-övben a Kelet-Nyugat kulturális transzfer hordozói voltak. Utóbbi
pedig az oázisoktól északabbra elterülő sztyeppék és sivatagok nomád türk népeit
jelentette. Az európai (brit és orosz) imperializmus felszámolta a kettősségből
fakadó keveredés és komplementer együttélés tradícióit, ezáltal mesterségesen
megadva az iráni és türk népek szétválasztását, különbözőségük kihangsúlyozását, újratermelését. A politikai határok megmerevedésével a tádzsik csoportok így
ékként szorultak be a türkök (üzbégek) dominálta miliő, a máig elhúzódó oroszszovjet geostratégiai aktivitás és iráni gyökereik közé.
A tárgyalt térség a világrendszerek alakulásával szinte folyamatosan a belső
és egyben külső periféria átmenetiségét, aszimmetriáját, lazán kapcsolódó társadalmi szövedékeit testesítette meg (Wallerstein, I. 2010/2004). A mindenkori hegemóniára törekvő hatalmak történelmi lerakódásai (Gramsci, A. 1977;
Laclau, E. 1990), felépítményei (Marx, K. 1965/1867) így nem csak adott korokban jelenhettek meg egymás mellett, hanem egészen a jelen társadalmak mindennapjaiban is megmutatkozhatnak. Ahogy a posztszovjet jelent sem vizsgálhatjuk
a szovjet időszak szemrevételezése nélkül, úgy figyelembe kell venni a mindezt megelőző korok és hatások remanens kibukkanásait és interpretációit. Ezen
egymásmellettiségek szakirodalmi elemzésével egy szűk és távoli, ám pontosabb
képet kaphatunk Közép-Ázsia összetett identitásairól, ezen belül is a tádzsik tudat és közösség különleges helyzetéről. A sokszoros alávetettség és kiszolgáltatottság okán az identitásvizsgálat szükségszerűen a posztkolonialista, illetve a
gramsciánus gyökerű alárendelt (szubaltern) társadalmak szemszögét kell felvegye (Prakash, G. 1994). Ennek érdekében a továbbiakban tárgyalt s idézett szakirodalmak is ezen megközelítésekre szorítkoznak.
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5.3.1. Posztkolonialista posztszovjet
A posztkolonialista elméleti keret társadalomvizsgálata uralkodó és alávetett
embercsoportok, politikák és ideológiák viszonyának elemzésére szolgál, és legfőképpen az elnyomott, elhallgattatott szemszöget igyekszik kihangsúlyozni. A
gyarmatosítók kulturális, politikai vagy gazdasági hegemóniájának kiépülését,
működését vizsgálja a gyarmattá kényszerített területekre és társadalmakra gyakorolt hatásaik tükrében (Gramsci, A. 1977). A posztkolonialista teóriák gyökerei
elsősorban a nagy gyarmatbirodalmak felbomlásához és az orientalista szemszög
felülbírálásához köthetők. Magukban hordozzák a névleges vagy politikai felszabadulás teendőit és programvázlatait, valamint a globális kapitalizmus újfajta gyarmatosításának, illetve a kolonizáció kontinuitásának elemzését. Megkérdőjelezik a
minden szférában domináns eurocentrizmust, továbbá bírálják azt a deterministaorientalista szemszöget, amelyben a Nyugat saját „fejlett” képmásának ellenpontjaként, árnyékaként tekint a Globális Dél vagy a Kelet „fejletlen” vagy „fejlődő”
térségeire (Said, E. W. 2000/1978; Bhabha, H. 1994). A posztkolonialista gondolkodás kritikai elméleti gyökerű, így nem csak adott történeti vagy térbeli kontextus igazságtalanságainak feltárására képes. A helyi vagy regionális politikai és
kulturális vizsgálatokon túl a globális kizsákmányolást is egészében látja. Idő- és
térbeli fókusza a kezdetekhez képest tovább terjedt a klasszikus gyarmati pozícióktól a belső és neokolonizációig, továbbá a posztszocialista és posztszovjet terekig. Előbbi a teljes társadalmi hierarchiát léptékfüggetlenül vonja vizsgálat alá,
így fény derülhet az imperializmusnál sokkal banálisabb kolonizáló erőkre, mint
például a rasszizmus, a hímsovinizmus vagy akár a dzsentrifikáció. Utóbbi esetben pedig olyan világrészekkel bővül mintaterülete, melyek az antiimperialista
ideológia képzetében sajátos módon kolonizálódtak (Illés T. –Bottlik Zs. 2018).
A tádzsik identitás posztkolonialista vizsgálatában mindkét kiterjesztés szükséges. A hatalom általi elnyomás és felülírás nem csak nagypolitikai és állami
szinten meghatározó, így vizsgálni kell mikropolitikai színterüket is, mint a
regionalizmus-lokalizmus, a nemi szerepek, a mikrorezisztenciák vagy az egyedi
kulturális mintázatok (dialektustól a vallásokon át a mindennapok gyakorlatáig)
(Foucault, M. 1978/1976; Roy, O. 1993). A posztszovjet térben vett gyarmatosítás pedig mindig együtt járt egy átmenet nélküli, hirtelen kikényszerített modernizációval, mely a téridő sokszor összeférhetetlen kompresszióját és hibriditását
eredményezte, növelve ezzel a belső társadalmi feszültséget (Bhabha, H. 1994;
Kandiyoti, D. 2002a). Az egyik legnagyobb szovjet projekt ezen fragmentumok és a köztük lévő ellentétek elfedésére szolgáló etnikai és nemzeti identitás
létrehozása, mely a tádzsikok esetében csak az azonosságtudat bizonyos összetevőiben mondható sikeresnek, miközben a posztszovjet állapot kialakulásával
újabb dezintegrációs tényezők kerültek felszínre, mint a valláson belüli nézeteltérések, a regionális és kláni származástudat ellenségeskedései vagy a gazdasági
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egyenlőtlenségekből (is) fakadó osztálykülönbségek. Mindezek következtében a
jelenlegi Közép-Ázsiában Tádzsikisztán nemzetállamisága tekinthető a leggyengébbnek (Kandiyoti, D. 2002a, 2002b; Nourzhanov, K. –Bleuer, C. 2013).
5.3.2. A tádzsik nyelv mint közös tudattalan
A tádzsikokat elsősorban iráni nyelvük, állami keretük, bizonyos kulturális és
részben antropológiai jegyeik alapján különíthetjük el környezetüktől. Számunkra
hagyományos, európai szemszöget követve az egzakt politikai határokkal kialakított Tádzsikisztán állama egy 20. századi termék, mely a türk népekkel közös
orosz birodalmi protektorátusból lett leválasztva. 1924 és 1926 között a bolsevik
vezetés először a Tádzsik Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaságként jegyezte
mint az üzbég fennhatóság alatt lévő, többnyire iráni nyelvet beszélő népek területét. Ezután alakul meg 1929-ben a Tádzsik Szovjet Szocialista Köztársaság,
mely a szovjet „gyökereztetési” politika (korenyizácija) érdekében egyfajta
államszocialista elgondolású nemzetállam-építési origót hivatott képviselni
(Nourzhanov, K. –Bleuer, C. 2013). A szovjet vezetés által meghúzott határok
alkotják az 1991 óta független Tádzsik Köztársaság államtestét, így a jelen és
mindenkori állami keretet külső érdekek eredményének tekinthetjük.
Amennyiben értelmezési keretünket nem a posztvesztfáliai dimenzióban (egyfajta nemzetállami elvárással) tekintjük, a tádzsik identitás exogén gyűjtőfogalommá válhat. A perzsa előképekkel rendelkező népesség és kisebb néprajzi
csoportjai inkább sajátos, regionális és lokális területi kötődéssel rendelkeznek,
a politikailag behatárolt állam egészét nem tekintik sajátjuknak (Olimov, M. A. –
Olimova, S. 2002; Nourzhanov, K. –Bleuer, C. 2013). Ennek oka egyrészt a
tádzsikok különböző kulturális, szociális dimenzióiban (vallás, klánok, politikai mentalitás, lakhely, életmód, etnikum – illetve az etnikai keveredés
mértéke), másrészt a külső, nagypolitikai kurzusok és hatalmi érdekek (oroszszovjet, türk, perzsa) bonyolult rendszereiben keresendők (Akiner, S. 2001;
Kilavuz, I. T. 2007). A felsorolt sokféleség talán egyetlen kiforrott összetartó
erejének a tádzsik irodalmi nyelv mutatkozik, amit a Szovjetunió modernizáló
tevékenységével, a közoktatás, közművelődés és bürokrácia átformálásával kezdett el terjeszteni. Jól mutatja a tádzsik népen belüli sokféleséget, valamint az
üzbég, kirgiz és orosz jelenlétet, hogy a nyelvi standard csupán 1988-ra vált általánossá az államvezetés körében, míg az igen izolált és az országterület közel
felét kitevő Hegyi-Badahsánban mai napig a pamíri dialektusok a meghatározók
(Akbarzadeh, S. 1996; Nourzhanov, K. –Bleuer, C. 2013).
A tádzsik nyelv az indoeurópai nyelvcsalád indoiráni, ezen belül is a délnyugatiráni ágához tartozik. A nyelvészeti hasonlóságok miatt az újperzsa (fárszi) mellett az Afganisztánban beszélt darihoz áll legközelebb, ám államilag standardizált
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27. ábra A modern perzsa/farszi nyelv és változatainak elterjedése 2010-ben
1 – A modern perzsa/farszi nyelv változatai, a – farszi, b – dari, c – tádzsik; 2 – A modern perzsa/
farszi változatait beszélő népek, a – perzsák, b – hazarák, c – aimakok, d – tádzsikok, e – hegyi tádzsikok; 3 – Országhatár. Adatforrás: Izady, M. 2006–2009.

változata és a beszélők magasabb száma miatt a tádzsik a darinál lényegesen
gyakoribb változat (27. ábra). A standard gyökerei a ma Üzbegisztánhoz tartozó Buharából származnak, ami mindjárt fel is vet egy nemzeti kötődéssel kapcsolatos problémát. A tádzsikok, mint északkeleti iráni népek, hagyományosan
az oázislakó, letelepedett társadalmak közé tartoztak, elsősorban Szamarkand,
Buhara és Fergána kereskedővárosaiban. Eredetüket egyfelől egészen a pániráni
Számánidák birodalmáig vezetik vissza, melyhez hozzátartozik az arab hódítással terjedő iszlám. A világvallás felvételének kézenfekvő nyelvi nyoma, hogy
a tai szó kezdetben a helyi arabokat és perzsákat együttes közösségként jelölte.
Másrészt sokszor hivatkoznak a nyugati iráni csoportoktól független szogdokra
(lásd az északi Szughd régiót), mint Szamarkand-központú őslakos népre – mel�lyel a türkök (üzbégek, kirgizek, türkmének) perzsák utáni érkezését kívánják legitimálni (Nourzhanov, K. –Bleuer, C. 2013). A tádzsik nyelv tehát lehetne a par
excellence társadalmi és nemzeti kötőanyag, mely ugyan a korábbi korokban még
nyelvi dialektus szintjén létezett, viszont a türk és még inkább az orosz jövevényszavak, valamint a klasszikus perzsa-arab írás helyett használt cirill abc hatására
már jelentős eltérést mutat az Afganisztánban, Iránban vagy Pakisztánban beszélt iráni-perzsa nyelvektől. Sőt a korábban meghatározó Tádzsik Kommunista
Párt és a jelenlegi politikai vezetés közbenjárásával az egységesedés útján is elindult. Azonban az eredendő kulturális mag, mint viszonyítási pont (gondoljunk
a szamarkandi, buharai nyelvjárásokra) már régen nem a tádzsik központi hatalom hatáskörét képezi. Szamarkand, Buhara vagy Fergána az ó- és középkori
perzsa kultúra fellegvárai voltak, így mai napig a tádzsik nyelv és etnogenezis
primordiális szimbólumai is. A 10. századi erőteljes türk bevándorlás kezdetben
csak a rurális terek kultúráját kezdte dominálni. Később a városba áramló türkök
a vidéken megszilárdult kulturális térből nyerték identitásukat, mely az idők során felülkerekedett a városok perzsa hegemóniáján. A cári Oroszország expanziójának kezdetére már a városokban is az üzbég-türk kultúra vált meghatározóvá,
mely a fergánai és hudzsandi tádzsikok mindennapjaiban és származásában is
megmutatkozik (Nourzhanov, K. –Bleuer, C. 2013). Így a tádzsik irodalmi nyelv
általánosító szintje alatt a legnagyobb dichotómia az egész népcsoportot átható
észak-dél különbség (Kilavuz, I. T. 2007).
Az égtáji megkülönböztetésen belül fontos, hogy az északiak a völgyi tádzsikok, akik mindig is a gazdaságilag prosperáló részek lakói voltak. Ezekben
a medencékben sokkal jellemzőbb volt az üzbég-tádzsik etnikai keveredés,
így antropológiailag is elhatárolhatók az izoláltan élő déli, délkeleti hegyi
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tádzsikoktól. A két kulturális entitás még a Szovjetunió idején is kevéssé érintkezett egymással, így nyelvhasználatuk is hosszú időn keresztül külön utakon
fejlődhetett. Az északiak sokkal inkább befogadták az üzbég és orosz hatásokat, míg a déliek a pastu, dari és pamíri nyelvi formákhoz közelítettek.
Természetesen a russzifikáció a közoktatáson és a cirill betűkön keresztül átfogó hatást fejtett ki, ahogy az iszlám különböző ágazatain át az arab nyelv is
(Akiner, S. 2001; Nourzhanov, K. –Bleuer, C. 2013).

28. ábra A tádzsikok száma és aránya 2011-ben
1 – A tádzsikok száma (millió fő); 2 – A tádzsikok aránya; 3 – Határok, a – országhatár, b –
oblaszthatár, c – rajonhatár; 4 – legnagyobb tádzsik közösségek. Adatorrás: kazah (2009), kirgiz (2010), tádzsik (2010), üzbég (2013) népszámlálások, Таджики в Афганистане.
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Az anyanyelv identitásban betöltött szerepét nem csak a hatalom felől érkező
nemzetállam-teremtés top-down kultúrpolitikája eredményezheti. A kisebbségi
csoportok és szubkultúrák szintén gyakran fordulnak az önálló nyelv disztingváló
ereje felé. Hegyi-Badahsán iráni népei saját pamíri dialektusaikhoz ragaszkodva igyekeznek helyi kötődésüket, autonómiájukat őrizni. Az itteni falvak nyelvei, mint a sugni vagy a vahi, a tádzsikkal ellentétben a délkeleti iráni nyelvek
pamíri oldalágához tartoznak. Ugyan irodalmi nyelvvé egyikük sem alakult, de
talán pont írásbeliségük hiánya miatt válhattak olyan hétköznapi funkciójúvá,
mely megőrzi a helyi identitást. A tádzsikokon belül is számos kulturális kötődési
formát találunk, azonban az ország belső viszonyainak tekintetében a pamíriak
határozottabban különülnek el. A tádzsik központi vezetés igyekszik is hangsúlyozni, miszerint a pamíri nyelvek csupán a tádzsik dialektusai, ugyanakkor a modern nyelvészet inkább eltérésüket igazolja (Nourzhanov, K. –Bleuer, C. 2013;
Novák, L. 2014). A származási alapon szerveződő kulturális kisebbségek mellett
a tádzsikul egyáltalán nem beszélő tádzsikisztáni állampolgárok is sajátos identitást tartanak, illetve tartottak fönn. Az előző rendszerben képződött szocialista elithez hasonlóan ők is az internacionalizmus hívei, így az identitás nemzeti
vagy etnikai komponensét sokadlagosnak tekintik. Ezek a csoportok nagyrészt
betelepített oroszok, illetve olyan tádzsik városi hivatalnokok és értelmiségiek,
akik kényszerből vagy önként, elhagyták őseik nyelvét. A nemzeti identitástól ily
módon független közösségek felszámolását a tádzsik kormányzat még a függetlenedés előtt, 1989-ben megkezdte, amikor a közép-ázsiai államok közül elsőként
a nemzeti érzelmű elit által közvetített tádzsik nyelvet tette meg az állam fő kommunikációs eszközévé (Akbarzadeh, S. 1996).
5.3.3. Elképzelt közösségek darabokban
Elmondható, hogy 1991-re és azóta a tádzsik nyelv lett az ország belső diskurzusainak és artikulációnak meghatározó formája, amit a központi hatalom deklaráltan fejleszt. Azonban a már említett szubnacionális különbségek és a bevezetésben felsorolt szociokulturális dimenziók sokfelé osztják a társadalmat,
mellőzve így egy univerzális nemzeti identitás létrejöttét. Ennek megfelelően
a hatalom a központi és a regionális vagy lokális hierarchia csúcsán összpontosul, azonban a mindennapokban számos más narratíva érvényesülhet, melyeknek nincs elég politikai autonómiája a képzelt nemzeti célok alakításához
(Akbarzadeh, S. 1996). Tádzsikisztánban ugyanis egy olyan sajátos posztszovjet rendszerrel találkozhatunk, mely magában hordozza a totalitárius előzmények vonásait, ami a központi, szovjetizált és a helyi, tradicionális vezetőség
részéről külön-külön elnyomó erőként jelenik meg (Akbarzadeh, S. 1996;
Nourzhanov, K. –Bleuer, C. 2013).
167

Etnikai földrajzi kutatások a posztszovjet térségben
A szétdaraboltság okán a tádzsik identitásokat különböző földrajzi-térbeli léptékeken érdemes kezelni, melyek társadalmi vágyakozást és nem valós hierarchiát fejeznek ki. A személyes percepciók és a közösségi megnyilvánulások
alapján az egységes tádzsik azonosságtudat, akár csak az állami keret, a külső
nézőpont számára és által létrejött fogalom (Akiner, S. 2001; Olimov, M. A. –
Olimova, S. 2002; Nourzhanov, K. –Bleuer, C. 2013). Az állam alatt elhelyezkedő regionális lépték már többjelentésű is lehet. Egyrészt megjelenik benne
az cári kolonizáció, mely kezdetben egy párhuzamos, privilegizált, oroszajkú
társadalmat hozott létre. Ez ellen lépett fel, illetve paradox módon ebből táplálkozott a szovjetek hirtelen és drasztikus modernizációja, mely a város-vidék dichotómiát iparosodó, fejlesztendő és nemfejlesztendő régiókra cserélte. A feudális függést támogatási alapúra változtatva a szovjet vezetés létrehozta az északi
gyapot-elit vagy az urbanizálódó, indusztrializálódó terek (mint Dusanbe vagy
Nurek) fejlett narratíváját, szemben a hegyvidéki, lokális identitású területek fejletlenségének stigmatizálásával (Kandiyoti, D. 2002b). A termelés mikéntjéből
és támogatottságából levezethető identitás mellett a regionalizmusnak konkrét
területi kötődése is van. A származástudat itt nem feltétlen etnikai vagy kláni
alapból táplálkozik, inkább egyfajta visszakövethetőséget fest le. A régiókhoz
való kötődés három generáció időtávlatában, kizárólag apai ágon fogalmazódik
meg. A modern kor kikényszerített mobilitásaiban a több emberöltős hovatartozást pedig az egyén viszi magával, s egy új környezetbe ágyazza bele. Így például
Dusanbe terjeszkedő külvárosának lakótelepein a beköltözők származási régióik
szerint csoportosulnak, ami a lakhatáson túl a köztérhasználatban is megnyilvánulhat (Kilavuz, I. T. 2007). A városi terek alakulásában szintén kiemelkedő szerepe van a három nagy hatalmi narratívának. A muzulmán tradicionális
társadalomban a közterületek szigorúan szabályozott és szegregált látogatottságú helyek. A rajtuk keresztül való áramlást, vagyis az egyén performativitását,
identitásának megélését a konzervatív normák patriarchális nézőpontja határozta
meg. A szovjet modernizáció két irányban mozdította ki a mindennapi élet ritmusának köztéri megnyilvánulásait. A városi lakosság növelésével és a városszéli lakótelepek építésével átalakították az addigi mobilitási és családszociológia
trendeket. A lakótelepi lakások szűkössége ellehetetlenítette a nagycsaládok egy
légtérben való élését és elősegítette a családmodell nuklearizációját. Másrészt a
családi kapcsolati háló fennmaradásával, illetve a családokon belüli többütemű
falu-város migrációval akár egész lépcsőházak félprivatizációja is elképzelhető
volt. Ezen jelenség pedig megbontja a köz- és privát tér európai szemszögű városi
dichotómiáját (Sgibnev, W. 2015). A rendszerváltás utáni kapitalizálódás tovább
erősíti a közterek privatizációját, így amit a modernizáció a nemi emancipáció
terén elért, azt aláássa a magánosítás és a tradicionális társadalomszervezés előbukkanásainak szinkronicitása (Jung, C. G. 1972; Sgibnev, W. 2015).
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Tádzsikisztán elmaradottnak tekintett déli és keleti, hegyekkel leginkább
szabdalt területein a regionalizmusnál még jellemzőbb a lokalizmus megléte
(Roy, O. 1993). Ennek egyik formája a magas ruralitási indexszel rendelkező vidékek kis, zárt településein jelentkezik. Itt etnikailag homogén és nagyon szegregált
tereket találunk, melyeket meghatároznak az elaprózódott szubkultúrák dialektusai vagy az endogámiában beszűkülő családon túli kapcsolatai. Főleg az ország
keleti, gyéren lakott végein jellemző, hogy nem is alakulhatott volna ki a modern
termelési viszonyokból fakadó identitás. Még a kommunista ideológia megjelenése előtt is ismeretlenek voltak a völgyekben már régóta formálódó agrárkapitalizmus piaci viszonyai, a szocialista berendezkedés pedig inkább az emancipáció és
homogenizáció képében, mintsem a termelési módok átalakításában tetszelgett. A
másik helyi területi kötődési forma viszont egy Tádzsikisztán-szerte elterjedt kettős rendszer, mely újfent táplálkozik a muszlim tradicionális családfelfogásból és
a szovjet társadalomszervezésből (Nourzhanov, K. –Bleuer, C. 2013). A törzsies
közösségek fennmaradásának és az iszlám családcentrizmusának köszönhetően
az avlod társadalmi alapegysége a mai napig jellemző. A vér szerinti rokonságot
egybefoglaló patriarchális-funkcionális közösség nagyban támaszkodik a közösségi tulajdonra és az alapos, központi gazdasági tervezésre. A kommunista kollektivizmus elvei tehát elgondolásaihoz hasonló környezetbe érkeztek meg, így a
tradicionális elnyomó gyakorlatok is tovább tudtak élni (Kandiyoti, D. 2002b). A
gazdasági, termelési szerepkört átvették a kolhozok és brigádok, azonban az avlod
a mai napig meghatározó származási kategória maradt (Abdullaev, K. 2004;
Nekbakhtshoev, N. R. 2006). Utóbbi annak is köszönhető, hogy az általános európai trendekkel ellentétben a vidéki család nuklearizációja még az 1990-es években sem volt domináns (Nourzhanov, K. –Bleuer, C. 2013). A nagycsaládokat
összekötő tanácsi rendszer a mára inkább szimbolikus erővel bíró mahalla. A
szerveződés a közösségi fórum és a vének tanácsának átmenete. A közvélemény
kinyilvánításán túl a büntetéskiszabásban és az adószedésben is szerepet játszik,
azonban a jelenkori tádzsik társadalomban inkább az iszlám jogfelfogás és ünnepi ritualitás platformja (Freizer, S. 2005; Nekbakhtshoev, N. R. 2006). Míg a
gazdasági döntések kivétel nélkül átkerültek a kolhozok fennhatósága alá, addig
a mahalla és avlod szerveződései a rendszerváltás után is meghatározták az egyén
életútját, performativitását és identitását. Ennek fennmaradó hatása lehet a közösség női szereplőeinek elnyomása, valamint a hatalommal való szembenállás helyi
érdekű, gyors és rugalmas megszervezése (Nourzhanov, K. –Bleuer, C. 2013).
A tradicionális tádzsik társadalomban igen szigorú nemi szerepek uralkodtak,
melyek a Szovjetunió ideje alatt, különösen a szakrális komponenseket tekintve, jelentősen oldódtak. Viszont a rurális terek népességének izoláltsága és a
szovjet fejlesztési érdekvezéreltség miatt a nemi emancipáció igen nagy regionális különbségeket mutat (Kandiyoti, D. 2002b). A becsületen (nomus) és
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szégyenen (ayb) alapuló szélsőséges rendszert többnyire az idősebb férfiak vezető pozíciója dominálja, de bizonyos kérdésben az idősebb nőknek is van hatalmi
reprezentációjuk. A társadalmi normákat a mahalla tanácsa határozza meg és
közvetíti a férfi családfők felé. Ezáltal a legnagyobb közvetlen nyomás a férfin
van, ő maga kénytelen pressziót kifejteni a család többi tagjára, a normák betartásának érdekében. A tádzsik nők így többszörös elnyomásban élnek, melyben
identitásuk része lett egy sajátos nomus–ayb megfelelési kényszerrendszer. Ez a
lokalitásokban élő nők közt versengést okoz, mely csökkenti a szolidaritás és az
ellenállás megszerveződését, ezáltal az emancipáció előrehaladását. A versengés
folytán konkrét besúgó hálózat jött létre, mely a mahalla hatalmának meghos�szabbodásaként ellenőrzi a nemi szerepek normák szerinti működését. A főleg
vidéken jellemző konzervatív társadalmi struktúrák fennmaradásának másik
záloga a nők által végzett gyermeknevelés. Mivel az avlod-ok fiatal női vannak
a legszigorúbb represszió alatt, a társadalmi nemekkel kapcsolatos dogmákat
megkérdőjelezhetetlen formában továbbítják gyerekeik felé (Harris, C. 2004).
A női identitások felszabadításnak igénye a központi állam részéről egyértelműen az oktatáson keresztül érvéyesülhet, azonban az iszlám jogfelfogás és a
tradicionalizmus reneszánszával, továbbá a szovjet oktatási infrastruktúra merevségével szemben az alulról szerveződésre lenne leginkább szükség.
A Szovjetunió felbomlásával az egyébként is fokozódó regionális és helyi, etnikai
és vallási konfliktusok kiéleződtek, melynek súlyos következménye lett az 1992
és 1997 között tartó polgárháború. A korábbi szovjet hatalom által konstruált etnikai vagy nemzeti alapú identitások sosem váltak a teljes társadalom sajátjává. A
nyelv és népszokás egységesítésével, a társadalmi mobilitás etnikai privilégiumaival, a helyi azonosságtudat elnyomásával a nemzetállami építkezés helyett olyan
fragmentálódást idéztek elő, ahol a társadalom részegységei befelé illetve egymás
ellen való fordulásra kényszerültek (Nourzhanov, K. –Bleuer, C. 2013). A káoszban megfogalmazódott két hatalmi oldal az orosz és türk támogatást élvező, a
kommunista elit folytatásának tekinthető Népi Front, valamint az afgán-iszlamista
hátszéllel rendelkező Iszlám Reneszánsz Párt, mely az Egyesült Tádzsik Elleállás
zászlaja alatt integrálta Hegyi-Badahsán autonóm mozgalmát, illetve az önmagát
demokratikusnak aposztrofáló ellenzéket (Akbarzadeh, S. 1996). A szembenálló
hatalmakon belül azonban szintén több átpolitizált regionális identitás létezett. Fő
összetevőjük egy etnoregionális alap, amiben a hangsúly inkább a közös származási területen volt. Ezt kiegészítették a klánok közti hatalmi ellentétek, a patrónus-kliens viszonyok és az iszlámhoz való hozzáállás (Foster, D. W. 2015). Míg
a Népi Front által ellenőrzött területeken helyi vezetők és hadurak küzdöttek a
hatalmi és gazdasági pozíciókért, addig a keleti országrészek megosztottságának
alapja a lokalizmus okozta identitáskülönbségek vagy a többségi szunniták és a
badahsáni síiták ellentéte (Roy, O. 1993; Akbarzadeh, S. 1996). A polgárháború
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területiségében visszaköszön a korszakokon átívelő északnyugat és délkelet ellentét. Az ország északi-nyugati, iparosodott, urbanizált, fejlettebb régiói képviselték
a korábbi hatalmi és kláni elit szövetségét, üzbég és orosz segítséggel. A déli-keleti,
marginalizáltabb térszínek kohéziós ereje viszont a nyolcvanas évektől újra erősödő vallási mozgalmakban rejlett, mely afgán közreműködéssel magában foglalta
az iszlám radikalizmust is. A tádzsik társadalom identitásbéli megosztottságát jól
mutatja, hogy a polgárháború lezárása bizonyos régiókban jóval tovább elhúzódott (Foster, D. W. 2015). Sok esetben ugyanis nem az említett két nagy hatalmi
narratíva határozta meg a harc ideológiai hátterét, hanem helyi szakadások és ös�szeférhetetlenségek (Kalyvas, S. N. 2006; Foster, D. W. 2015). A szubnacionális
törésvonalak azóta is meghatározzák az ország képét, amit a függetlenség óta
hellyel-közzel uralkodó Emomali Rahmon néppártja képtelen feloldani. A keleti
és déli területeken az egyén politikai vagy gazdasági cselekvése továbbra is a
helyi hatalmakhoz lojális, a nemzetállami szintet irrelevánsnak tartja. A teljesen
izolált hegyvidékeken pedig tulajdonképpen nem léteznek Anderson (2006/1983)
elképzelt közösségei, akár a regionális sajtóval, akár a gazdasági munkamegosztással példálózunk (Anderson, B. 2006/1983; Akbarzadeh, S. 1996).
5.3.4. Antihegemónia: lehetőségek az állam helyett
Az eddigiek alapján a tádzsik identitást három földrajzi léptéken sikerült megközelíteni, ahol a hovatartozást különböző élethelyzetekben és diskurzusokban
differenciált jelentéstartalommal lehet felruházni. Viszont a léptékeken szerveződő identitást generáló struktúrák nem a nemzetállamhoz hasonló, egymásba
illeszthető hierarchia mentén szerveződnek. Ennek sajátja, hogy a hatalom és
az ellenőrzés diffúz eszközei nem egy centrumba futnak, hanem a különböző
léptékekben külön-külön, egymással versengve uralkodnak az egyének felett
(Foucault, M. 1990/1975; Van Assche, K. –Hornidge, A-K. 2014). A hatalom szétdaraboltsága és belső kompetíciója pedig olyan résekben mutatkozik meg, mely teret
enged az informalitásnak, a társadalmi mobilitás új formáinak, az önszerveződés
és a kreativitás korábban illegális formáinak, új társadalmi határok megnyitásának, azaz egy állami erőteret felülíró nomadizációnak (Eriksen, T. H. 2008/1993;
Deleuze, G. –Guattari, F. 2005/1987; Van Assche, K. –Hornidge, A-K. 2014). Az
identitások szétdaraboltsága gyakran többfelé tartozáshoz vagy gyökértelenséghez is vezethet, mely állami léptékben az ellenőrző hatalmat szolgálhatja, helyi
szinten viszont a közösséghez való lojalitást és az informalitás kockázatvállalását
erősíti (Engvall, J. 2006). Az állam területének ellenőrzése, illetve az ellenőrző
kiléte a nyugati, nemzetállami keretekhez szokva egyáltalán nem tekinthető folytonosnak. A széttartást erősítő, 1992 és 1997 között zajló tádzsik polgárháborúval
pedig a helyi és kláni vezetők, hadurak befolyása szükségszerűen megemelkedett.
A lokális paraállamok létrejötte mentén az egységes jogrendszer helyett eltérő
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szabályzatok keletkeznek. Így a belföldi mobilitás és a lakossági nyilvántartás
sem olyan szigorú, mint a környező államokban. A különböző túlélési taktikák
ezáltal még sokoldalúbbá teszik az egyén csoporthoz vagy elképzelt közösséghez
való viszonyát (Anderson, B. 2006/1983; Van Assche, K. –Hornidge, A-K. 2014).
Ebben a politikai-intézményi vákuumban a sokfajta alternatív gazdasági tevékenység és mobilitás mellett nem csak a nép túlélési taktikáinak manifesztumai,
hanem az elitek érdekeit és lehetőségeit képviselő NGO-k is felbukkannak, erősítve az egyéni hatalmi pozíciókat a gazdaságban. Az állam szervezettségének és
erejének híján egyik társadalmi szerveződés sem tekinthető a tádzsik nemzetbe
beágyazottnak. Így a tehetősebb rétegek a neoliberális kapitalizmus hegemóniáját kihasználva tovább termelik a korábbi államszocializmus rövidtávú gazdasági
gondolkodását; a nemzeti érzelmű értelmiség és a vidék társadalma pedig régi
előképek után kutat. Azonban a kláni szerveződéshez és az iszlám ismételt kiteljesedéséhez mindegyik paraállami struktúra asszisztál (Kandiyoti, D. 2002b;
Freizer, S. 2005; Van Assche, K. –Hornidge, A-K. 2014). A Szovjetunió bukásával a hatalmi elit taktikája és propagandája hasonló maradt, amire az emberek immunissá váltak – így a hivatalos össznemzeti narratívában sem hisznek. A szocialista közfejlesztések eltűnésével pedig a hosszú távú célokat mellőzve csökkennek
a közösségi kohézió paramétereinek erősségei. Ezen felbomlott állapot egyfelől
a mikropolitikák és mikrorezisztenciák táptalaja, ahonnan a társadalmi vágyakozás és az identitások interakciói révén bármi kinőhet. Másfelől az állami és
informális terek ilyen mértékű széttartása káros és reduktív is lehet az egész társadalomra nézve (Foucault, M. 1978/1976; Deleuze, G. –Guattari, F. 2005/1987;
Van Assche, K. –Hornidge, A-K. 2014).
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6. A (POSZTSZOVJET) VÁROSI TÉR ETNIKAI
VONATKOZÁSAI

6.1. FÖLDRAJZI KALAUZ A „SZOVJET” VÁROSHOZ, MINSZKHEZ
Minszknek nincs ismert sugárútja, mint a szentpétervári Nyevszkij proszpekt,
nincs történelmi erődje, mint a moszkvai Kreml, nincs nevezetes lépcsősora, mint
a Patyomkin-lépcső Odesszában. Mégsem egy unalmas, szürke betonrengeteg!
Egyrészt a településföldrajz iránt érdeklődők számára Minszk – fejlődése, településszerkezete kapcsán – a „szovjet város” etalonja (Bohn, T. 2008). Másrészt a
város 1950-es években kiépült központi sugárútja a sztálinista szocialista klas�szicizmus monumentális együttese, amelyet 2004-ben az UNESCO világörökség
listájára is jelöltek (Bekus, N. 2017). Emellett az 1920-as, 1930-as évek szovjet
konstruktivizmusa – ami sok tekintetben még a nyugati trendeket követte – szintén több épületen tükröződik.
Bár a szovjet városfejlődés kiváló mintaterülete a belarusz főváros, a geográfia
alig fedezte fel eddig magának, sőt a történelemtudomány illetve a társadalomtudomány is csak az elmúlt évtizedben figyelt fel rá. Minszk azóta igazi „slágertereppé” vált; urbanisztikai hátterű, interdiszciplináris szemléletű társadalomtudományi tanulmányok egész sora jelent meg 2008 óta, amelyek módszertanilag
főként politikai, várostervezési dokumentumok, sajtóhírek, mélyinterjúk tartalom- és diskurzuselemzésén, illetve részben terepbejáráson alapulnak.
Minszk kutatásának első mérföldköve egy önálló monográfia volt a német történész,
Bohn (2008) tollából, aki a város 1945 utáni társadalmi átalakulásával, Minszk szovjet
várossá válásával foglalkozott. Shirokanova (2010) a belarusz identitáskeresés tükrében írt Minszkről; az utcanevek eredete, a városi terekben használt szimbólumok,
a város 1990 utáni megújításának irányai álltak vizsgálódásának középpontjában.
Szerinte a jelen hatalmi diskurzus a szimbólumok terén főként a második világháborús győzelemre épít, emellett egyfajta „tiszta”, azaz kérdésektől mentes 20. század
előtti múltat igyekszik kreálni a 2000-es évek óta zajló historizáló fejlesztésekkel
(kreált városrészek, amelyek adott formájukban sosem léteztek). A posztszocialista
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városi tájakkal foglalkozó tanulmánykötet (Cope, B., Milerius N. 2008) egyik
Minszkről szóló fejezete annak okait járja körbe, hogy miként kapcsolja össze a
hatalom a számára negatív fizikai (romos épülethomlokzatok, szemét) és társadalmi
tényezőktől (ellenzéki tüntetések) való megszabadulást, hogyan lett Minszk egyfajta
kitisztított, „kifényesített”, kivilágított város (Szarna, A. 2008). A svéd marxista
szociológus, Göran (2009) Minszket, Vilniust és Bakut összevető tanulmánykötete a posztszovjet fővárosok „politikai terének” átalakulásával foglalkozik, különös tekintettel a hatalom térbeli reprezentációjára (Liubimau, S. 2011). Bekus (2017)
Minszket és Asztanát veti össze, abból a szempontból, hogy a szovjet szocializmus
épített és kulturális örökségét miként próbálják újrahasznosítani, „nemzetiesíteni”
az új hatalmi centrumok újrapozicionálásának keretében.
Hansen (2017) kapcsolatot igyekszik felállítani Minszk, mint „szovjet város” két
központi helyének térbeli, szimbolikus sajátosságai, a tér különböző szereplők (a
hatalom, az ellenzéki tüntetők) általi megélése és az ezeken a tereken zajló nagyobb minszki ellenzéki megmozdulások (2006, 2010) elbukása között, mintegy
összevetve azokat a kijevi Majdannal (2004, 2013). Eközben azonban sokszor
túlgondolja a „teret”. Egy tömegtüntetés feloszlatása sokkal inkább az adott (geo)
politikai erőviszonyok, a szélesebb társadalmi-politikai és hatalmi keretek, mintsem a városi tér sajátosságainak függvénye.
Velük szemben a Belarusz-szakértő orosz-amerikai geográfus, Ioffe Minszket véleményem szerint a lényegi kontextusában – Hansennel (2017) ellentétben – nem
a jelenlegi hatalmi diskurzuson keresztül, hanem Bohnhoz hasonlóan a második
világháború utáni roppant gyors fejlődés tükrében próbája értelmezni. Ez vezetett
oda, hogy Minszk (Belaruszhoz hasonlóan) 1991 után sok tekintetben a posztszocialista úttól különböző, különutas város lett. Ioffe (2004) Minszkről, mint
Belarusz legnagyobb ipari-gazdasági monocentrumáról, a szovjet gazdasági siker
kirakatvárosáról ír. Klinau (2008) az imázs szemszögéből közelíti meg ugyanezt,
amikor Minszk szimbolikáját a szovjet szocializmus „aranykorával”, a relatív jólét
és nyugalom által áthatott korszakkal, a „szovjet életérzés”, a „napfény városa”, a
„kommunista holnap városa” fogalmakkal kapcsolja össze (Gomez, H. R. 2017).
Bekus (2017) kiemeli, hogy a szovjet kor örökségét számos szerző figyelmen kívül
hagyja, amikor a jelenlegi hatalmi kontextust próbálja értelmezni. Hansen (2017)
véleményével ellentétben Minszk szimbolikája tehát nem a jelen hatalom sikerét hivatott hirdetni, hanem épp ellenkezőleg, a kései szovjet kontextus teremtette
meg a társadalmi igényt a jelen hatalom és a szovjet nosztalgia iránt.
Pirozhnik (et al. 2015) szerint Minszk fejlődése a 20. század második felében
egész Belarusz fejlődését testesítette meg, így válhatott a (korábban szinte jelentéktelen) város az ország gazdasági és ipari centrumává. Pirozhnik bemutatja
Minszk rendezési terveit 1926-ig visszamenőleg, amelyek alapjaiban határozták
meg a „szovjet város”, Minszk térbeli fejlődését. Ezért is tűnik lényegi tévedésnek
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(ibid. p. 62) a párhuzam felállítása Burgess és Hoyt városszerkezeti modelljével,
amely a telekárak, azaz végső soron a kapitalista piaci folyamatok által vezérelt
észak-amerikai városfejlődés leegyszerűsített térmodellje volt. A rendezési tervek
a posztszovjet érában is sokkal nagyobb hatást gyakorolnak Minszk fejlődésére,
mint az ingatlan- és földpiac, ami sok tekintetben eltér a többi posztszovjet példától. Mendöl (1963) szerint második világháborús pusztítás miatt sok európai
szovjet nagyvárosban (így Minszkben) nem voltak korábbról átöröklött térbeli
struktúrák (sőt lényegében társadalmi struktúrák sem), így a piac folyamatai által
nem befolyásolt „szovjet város” tiszta formájában bontakozhatott ki.
Belarusz nem követte a többi poszt-szocialista országra jellemző gazdasági liberalizációt és privatizációs modelleket, a gazdaság átalakítása csak vontatottan
haladt, az állam szerepe továbbra is meghatározó (Karácsonyi D. 2017). Minszk,
ahol a szolgáltatási szektor hozzáadott értékből való részesedése a legalacsonyabb az európai fővárosok sorában (Pirozhnik, I. et al. 2015), a függetlenné
válás után is megőrizte ipari központ jellegét a belarusz gazdasági sajátosságok
(Ioffe, G. 2004; Karácsonyi D. 2017) eredményeként. Ellentétben más közép- és
kelet-európai városokkal, a posztindusztriális fejlődés még nem, vagy alig indult
meg Minszkben (Antipova, E. –Fakeyeva 2015; Pirozhnik, I. et al 2015).
Minszk lényegét Ioffe (2004) és Bohn (2008) foglalta össze a legérzékletesebben:
a város az iparpolitika-városfejlesztés egységének eredőjeként növekedett a 20.
század második felében, társadalma rövid idő alatt teljesen kicserélődött. Ioffe
szerint (2004) a mai Belarusz a 20. század elején még az európai Oroszország legszegényebb, legfejletlenebb térsége volt. A dinamikus gazdasági növekedés csak
a második világháború után indult meg, mivel a Szovjetunió határa és befolyási
övezete jócskán kitolódott nyugat felé, így Belarusz már nem a „frontvonalon” feküdt. Minszk az 1950-es évektől fokozatosan a Szovjetunió „műhelyévé”, „összeszerelő üzemévé” vált, ahol traktorok, teherautók, tévékészülékek, később pedig
karórák készültek (Ioffe, G. 2004). Minszk a szovjet típusú szocializmusból szerzett relatív előnyöknek köszönhetően az 1970-es, 1980-as évekre a Szovjetunió
kirakata lett (Eke, S. M. –Kuzio T. 2000; Zoltán, A. 2002).
Bemporad (2007, 2013) és Sloin (2016) a múltra, épp arra a multikulturális
Minszkre fókuszál, amelyik 1941–1945 után eltűnt: a város zsidó közösségével,
annak múltjával foglalkoznak. A két világháború közötti korszak a zsidóság szempontjából igen ellentmondásos volt. Egyrészt a minszki zsidó közösség tagjai maguk is részt vállaltak a bolsevik hatalom kiépítésében, ráadásul a jiddis nyelvű
zsidó kultúra fénykorát élte az 1920-as évek Minszkjében a szovjet korenyizácia
politikájának keretében. Másrészt a nem kommunista hátterű csoportok, mint a
cionisták, sőt később a bundisták (a szociáldemokrata zsidó munkásszövetség,
a Bund tagjai) is szembetalálták magukat a szovjethatalommal. Fontos kiemelni, hogy az európai „szovjet város” 1945 előtti multikulturalizmusa nem csak
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minszki jelenség volt, és annak 1945 utáni megszűnése nem csak Minszket érintette. Ennek a folyamatnak ráadásul a zsidó közösség mellett áldozata lett a minszki
lengyelség és tatárság is, amely közösségek szintén meghatározó elemei voltak az
1940-es éveket megelőző városképnek (Bekus, N. 2017; Shirokanova, A. 2010),
helyüket pedig új, a szovjet nemzetiségi politikát átható belső internacionalizmus
kontextusát jellemző kisebbségek – oroszok és ukránok – váltották föl.
Az előbbiek alapján megállapítható, hogy Minszk arculatában a „szovjet városfejlődés” időszaka a meghatározó. Az ország azonban a függetlenné válása óta – más
posztszocialista országoktól eltérően – sajátos társadalmi-gazdasági fejlődésen
ment keresztül, ami kérdésessé teszi, hogy a város posztszovjet városnak tekinthető-e egyáltalán? Minszk városfejlődésének szisztematikus áttekintésével, a szakirodalom és a rendelkezésre álló adatok, a jellemző trendeket bemutató egyszerűbb kvantitatív vizsgálatok alapján kísérlem megválaszolni e kérdést. A földrajzi
helynevek írásánál vagy a jelenlegi hivatalos írásmódot (Vilnius), cirill betűk esetén azok fonetikus átírását (Homjel, Viciebszk, Mahiljoŭ), vagy konkrét dátummal való említés esetén az akkori hivatalos nevet (Wilno 1921–1939), vagy annak
fonetikus átírását (Vilna 1917 előtt, Vilniusz 1945–1991) tüntetem fel. A belarusz
főváros fejlődésének megértéséhez szükséges Minszk városhálózatban betöltött
szerepét, társadalmi átalakulását és településszerkezeti sajátosságait komplex módon, a regionális földrajz szintetizáló szemléletének segítségével értelmezni.
6.1.1. Minszk: fiatal központ a városhálózatban
Belarusz területe a kontinens közlekedési folyosóinak, hadiútjainak (Berlin–
Moszkva tengely) találkozásában fekszik, aminek gyújtópontja épp a főváros,
Minszk. A történelem során a fekvés inkább a város pusztulását hozta (pl. második világháború), mintsem fejlődését segítette (K arácsonyi D. –Kocsis K. –
Zhoomar, P. 2017), ami alapvetően meghatározta a népességszám-változást
1945-ig (Manak, B. –Antipova, E. 1999). A 20. század közepéig Minszk nem
tudta betölteni azt a központi szerepet a kelet-európai városhálózatban, amelyet egy szerves fejlődés keretében Kijev, Moszkva, Szentpétervár vagy épp
Odessza addigra már elért. A 20. századi népességvesztés mértékét tükrözi,
hogy egész Belarusz népessége csupán másfélszeresére nőtt 1918 és 1991 között a mai ország területére vetítve. Ugyanekkor a hasonlóan sokat szenvedett
Lengyelország népessége – a mai határok között – több mint duplájára tudott
nőni (Antipova, E. –Fakeyeva, L. –K arácsonyi D. 2017). Belarusz népessége
1946-ban csupán 72%-a volt az 1914-es szintnek (Pirozsnyik, I. 2000). Persze
ebben nem csak a háborús népességvesztésnek, illetve a holokausztnak (1941–
1944), de a lengyel kisebbség szovjetek általi deportálásának (1939–1941 és
1944–1946) is szerepe volt. Ráadásul mind a zsidóság, mind a lengyel lakosság
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városokban élő kisebbség volt, ami Minszk esetében csak tovább erősítette e
népességvesztés hatásait.
A nagyobb természetföldrajzi akadályok nélküli tájon a Christaller-i központi
helyek modelljét követő belarusz városhálózat 5 regionális központja (Homiel,
Breszt, Hrodna, Viciebszk, Mahilioŭ és a hatszög utolsó csúcsát adó, a belarusz
kulturális fejlődésben szintén fontos szerepet betöltő litván főváros, Vilnius) mellett a városhálózat csúcsára csak a 20. század második felében kapaszkodott fel
az ország közepén elhelyezkedő Minszk (Karácsonyi D. 2008). Minszk, amely
a cári időkben jóval elmaradt a ma hozzá hasonló nagyságú kelet-európai metropoliszok akkori népességétől (29. ábra), csupán 1945 után vált a volt Szovjetunió
európai területének negyedik legnagyobb városává Moszkva, Szentpétervár és
Kijev után. Minszk így már kitölti a Szentpétervár–Moszkva–Varsó–Kijev négyszög közepén az igazi nagyváros szerepét (Hajdú-Moharos J. 1995). A szovjet
idők regionális fejlesztési politikája tehát a Christaller-i elveket hűen követve – a
korábbi háborús pusztítások miatt – eleve hiányzó térbeli csomópontot pótolt. A
város fejlesztése, bár erőltetett ütemű volt, csupán meggyorsította a népességnövekedést, amely a 20. század második felében kibontakozó békés fejlődés keretében
amúgy is beindult volna. A Minszket követő második legnagyobb város, Homjel
fél millió lakossal bír, de a többi négy regionális központ népessége is 3-400 ezer

29. ábra Minszk és néhány kelet-európai nagyváros népességszám-változása.
Adatforrás: oroszországi (1897), szovjet (1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989) népszámlálások,
városok adatai (2002), Population statistic (1750–1880, 1914)
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fő közötti, így nagyjából a Zipf-(rang-nagyság) szabályt követve szerves ellensúlyát képezik a városhálózatban a fővárosnak, ami – Antipova és Pirozsnyik
(2013) álláspontjával ellentétben – nem igazán tekinthető klasszikus vízfejnek.
Az 1960-as években kezdődött az igazán nagy városrobbanás időszaka az egész
Szovjetunió történetében, ám annak üteme Belaruszban volt a leggyorsabb
(30. ábra). Minszk népessége 1970-re elérte a 907 ezer főt, amely éves szinten
36 ezer fős növekedést jelent 1959 és 1970 között! A növekedési csúcsot – évi
40 ezer fő – az 1970-es években érte el a belarusz főváros, amikor a legnagyobb ütemű lakótelep-építések zajlottak (például a város délkeleti részén fekvő
Szerabranka). Ezzel Minszk népességét és területét tekintve az egyik leggyorsabban növekvő város volt az európai szovjet nagyvárosok sorában. Az ország
által 1989-re elért magas urbanizációs szint javarészt Minszk illetve a regionális
központok fejlődésének eredménye (30. ábra).
Minszk egymaga adta a belarusz urbánus népességnövekedés bő negyedét 1959 és
1989 között. Növekedésének sebessége meghaladta három regionális központ növekedését is, kivéve a két nyugati, 1945 előtt még lengyel karakterű nagyvárost,
Bresztet és Hrodnát. A 17 további 50 ezer főnél népesebb belarusz város (2009)

30. ábra Az urbanizáció szintjének változása az egyes szovjet tagköztársaságokban (1959–1989)
és a városi népesség arányának, valamint az urbánus népesség összetételének változása városkategóriák szerint.
1 – Urbanizációs szint (Minszk és a nagyvárosok nélkül); 2 – Nagyvárosok részesedése a teljes
népességből; 3 – Minszk részesedése a teljes népességből. Adatorrás: oroszországi, (1897), szovjet
(1926–1989)  és belarusz (1999, 2009) népszámlálások
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közül csupán 6 növekedett Minszknél gyorsabban 1959 és 1989 között. Ezek közül három újonnan alapított szovjet „újváros”; Navapolack (1958, petrolkémia-ipar),
Szalihorszk (1958, kálisó-bányászat, nehézvegyipar) és Zsodzina (1963, BelAZ
dömpergyár); illetve három, a szovjet időkben közepes iparvárossá duzzasztott korábbi kisváros; Zslobin (kohászat), Mazir (petrolkémia-ipar) és Maladzecsna (sokoldalú gépgyártás, garnizonváros). Ráadásul Zsodzina és Maladzecsna, mint szatellitvárosok felfejlesztése a Minszkben koncentrálódó ipar dekoncentrációját szolgálta.
6.1.2. Minszk: zsidó polgárvárosból belarusz munkásmetropolisz
Minszk a korabeli Lengyelországtól a Cári Birodalomhoz kerülve 1793-ban emelkedett kormányzósági székhely rangra, azonban egészen az 1880-as évekig nem
tűnt ki a mai öt belarusz regionális központ sorából, sőt a szintén kormányzósági
székhely rangú Viciebszk és Mahiljoŭ népesebb volt nála. A város fejlődése a
Moszkva–Varsó vasútvonal megnyitása (1871) után gyorsult fel, ami nagymértékben serkentette a tőkés iparosítást. Az iparosítás azonban ekkor még csak manufaktúrákat, háziipart, könnyűipart jelentett (Bohn, T. M. 2008), ami javarészt a
városba egyre nagyobb számban koncentrálódó zsidó polgárságnak köszönhetően
fejlődött. Belarusz egészen a holokausztig meghatározó lélekszámú zsidósággal
rendelkezett, mivel mai területe a cári birodalmon belül a zsidó letelepedési övezet
magja volt (Karácsonyi D. 2017b). A minszki zsidó közösség lélekszáma 1850 és
1897 között 13 ezer főről 46,5 ezerre nőtt. Ezzel a mai Belarusz területén a legnagyobb lélekszámú zsidó közösség a 19–20. század fordulóján már Minszkben élt.
A város teljes népessége 1880 és 1897, azaz szűk két évtized alatt megduplázódott,
42 ezerről 91 ezerre főre nőtt, így a legnagyobb város lett Belarusz mai területén.
Nem véletlen, hogy épp Minszkben tartották az Oroszországi Szociáldemokrata
Munkáspárt első kongresszusát (1898) is – többek között Lenin részvételével –,
mivel azt a zsidó közösség által alapított Bund, a cári birodalom legjelentősebb
szociáldemokrata mozgalma finanszírozta. A gyűlés helyszínéül szolgáló egykori
földszintes faház a régi Minszk különös mementója a városközpontban, ami munkásmozgalmi múzeumként, emlékhelyként a szovjet időszakban is működött.
Bár a zsidóság szerepe meghatározó volt Minszk életében és fejlődésében a 19.
és a 20. század fordulóján, emancipációjukra csak a cári hatalom megdöntésével
járó februári forradalom (1917) után került sor, amikor az orosz polgári kormány
szabaddá tette a zsidóság Oroszországon belüli mozgását, politikai szerepvállalását (Bemporad, E. 2013). Mivel a polgárháború alatt sokat szenvedett a minszki
zsidóság – különösen a lengyel megszállás idején elkövetett pogrom során – többségük lelkesedéssel fogadta a bolsevik csapatok bevonulását 1920-ban, és sokan
vállaltak vezető szerepet a szovjet rendszer Belaruszban való kiépítésében is
(Bemporad, E. 2013). Bár a kommunista internacionalizmus és ateizmus keretében
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elnyomták a cionista mozgalmat és a héber nyelv használatát, sőt a zsinagógákat is
bezárták, a bolsevik hatalom által preferált jiddis nyelvű zsidó kulturális élet mégis
fénykorát élte Minszkben. A bolsevik hatalomátvétel után a jiddis hivatalos nyelv
lett Belaruszban – a belarusz, az orosz és a lengyel mellett (Shirokanova, A. 2010;
Karácsonyi D. 2017b) –, zsidó állami színház működött Minszkben, illetve ugyancsak itt adták ki az 1920-as évek Szovjetuniójának legnagyobb példányszámú jiddis nyelvű újságát, a Shtern-t (Csillag) is (Bemporad, E. 2013).
Fontos kiemelni, hogy míg az 1897-es népszámlálás adatai alapján Minszkben a
zsidóság abszolút többségben volt, ahol értelemszerűen a zsidók lélekszáma meghaladta a keleti szlávok és a lengyelek összesített létszámát is, addig 1926-ra már
relatív többségüket is elveszítették a gyorsan növekvő lélekszámú belaruszokkal
szemben (31. ábra). A belaruszok növekedéshez az a tény járult hozzá, hogy a
korenyizácia egyrészt a belarusz identitás felvállalása felé hatott az orosz helyett,
főként azok körében, akik már a cári időkben is a városban éltek és orosznak
vallották magukat. Másrészt a korenyizácia a belarusz identitás felé tolta a lengyel
identitású (katolikus vallású, de belarusz nyelven beszélő) emberek egy részét
is, amivel a 20. század elején még a harmadik legnépesebb minszki közösséget
adó lengyelek lélekszáma 1926-ra a felére zsugorodott. Így a lengyelek voltak az

31. ábra Minszk város etnikai összetételének változása (1897–2009)
1 – zsidó; 2 – lengyel; 3 – belarusz; 4 – orosz; 5 – ukrán; 6 – egyéb. Adatforrás: oroszországi (1897)
Belarusz (1999, 2009) és szovjet népszámlálások (1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989)
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egyetlen 1000 főnél népesebb csoport, amelynek lélekszáma folyamatosan csökkent 1897 és 1939 között.
Minszk multikulturális jellegét erősítette, hogy a zsidók, a keleti szlávok és a
lengyelek mellett a muszlim lipka tatárok voltak azok (Shirokanova, A. 2010;
Hansen A. 2017), akik számottevő, 1000 fős (1,3%) kisebbséget alkottak 1897ben. Az 1939 előtti Szovjet-Belaruszban Minszk volt a fő központjuk, ahol különálló negyedük a város közepén a faházakból álló Tatarszkaja Szlabada volt. Itt
volt Minszk egyetlen mecsete is. A negyedet végül az 1970-es évek nagyszabású
városrendezése keretében számolták fel, aminek következtében lakói szétszóródtak (Shirokanova, A. 2010).
Az 1920-as évek sok szempontból nyitottabb multikulturalizmusára az első csapást a sztálini oroszosítás hulláma jelentette az 1930-as évektől. Ennek hátterében
az állt, hogy az 1930-as évek közepére az „osztályellenségekkel” (fehérekkel a
polgárháborúban, a kulákokkal a kollektivizálás idején) leszámoló szovjethatalom a nemzeti kisebbségek ellen fordult, amelyekben a „visszamaradottságot”, az
„ellenforradalmiságot” látta (Savin, A. 2017).
Ugyanekkor az első ötéves terv (1928–1932) idején meginduló iparosítás következtében Minszk népessége növekedésnek indult, ami a zsidóság aránybéli csökkenését hozta annak ellenére, hogy lélekszámuk számottevően nőtt 1926 és 1939
között. A vidékről beköltöző belaruszok lélekszáma azonban gyorsabban nőtt,
megduplázódott. A sztálini iparosítási hullám előestéjéhez (1926) képest a város
népessége 1939-re összességében is megduplázódott (240 ezer fő), de még így is
jócskán elmaradt a többi szovjet ipari metropolisztól (például Harkov, Donyeck).
A holokauszt idején a minszki zsidósággal a város mellett kialakított Malij
Traszcjaniec nevű megsemmisítő táborban végeztek az SS-Einsatzkommando
alakulatai a nácibarát belarusz karhatalom segítségével. Itt áll az az egyetlen
szovjet érában állított (1947) emlékmű, amely explicite utal az áldozatok zsidó
mivoltára (Bemporad, E. 2013; Bekus, N. 2017). A holokauszt egyúttal kulturális
trauma is volt a város számára, amely így végleg elveszítette korábbi kulturális
sokszínűségét (Shirokanova, A. 2010).
A minszki zsidóság lélekszáma a felére, lakosságon belüli számaránya harmadára zsugorodott 1939 és 1959 között, amiben a holokauszt mellett a nagyszámú
belarusz falusi népesség városba költözésének is komoly szerepe volt. A háború
után Bemporad (2013) álláspontja szerint a szovjet-hatalom az antiszemitizmust
is bátorítani kezdte, ami Belarusz szovjetizálásával összhangban zajlott, és hozzájárult a zsidó kultúrájú Minszk szovjet munkásmetropolisszá formálásához. A
háború előtt még zömmel zsidó polgárváros a háború után a beözönlő, gyári munkássá váló belarusz vidéki lakosság által etnikai összetételét és kultúráját tekintve
teljesen átalakult. A szovjet urbanizáció olyan gyorsan ment végbe – különösen
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Minszk esetében – hogy a beköltöző társadalom nem volt képes városi miliőt
alkotni, hanem a vidéki kultúra maradt sokáig a meghatározó (Ioffe, G. 2004).
Minszk egyfajta „vidékies” metropolisszá vált (Bohn, T. 2008), ahol mindmáig
megmaradtak a vidéki vonások. A traktorok épp úgy az utcakép részei, mint a nyári időszakban a dácsákra (városkörnyéki nyaralókra) látogatók, vagy onnan a városba a betakarított terményekkel visszatérő városlakók (Shirokanova, A. 2010).
A kialakuló szovjet városi miliőnek azonban már nem belarusz, hanem orosz volt
a nyelvi kultúrája (ibid.), amelyben az orosz nyelv felvétele a vidékiességtől való
megszabadulás szimbóluma is volt (Bottlik Zs. 2017).
Minszk eközben nem csak homogén belarusz várossá vált, de 1941 előtt jellemző
kisebbségei (zsidók, lengyelek, tatárok) is újakra cserélődtek a „intra-szovjet” internacionalizmus jegyében (Bekus, N. 2017), ami a Sztálin utáni szovjet etnikai
politikát jellemezte, és voltaképpen az etnikai kérdés teljes tagadását jelentette. Az
államalkotó belarusz etnikum mellett 1945 után jelentősen nőtt az orosz és ukrán
kisebbség aránya. 1897 és 1989 között a belaruszok számánál csak az ukránok lélekszáma növekedett gyorsabban. A cári időkben még a perifériák mezőgazdasági
kolonizációjában élen járó ukránság csak a szovjet etnikai politika eredményeként
jelent meg Szovjetunió-szerte, mint városlakó kisebbség. Így az ukrán népesség
arányváltozása egy-egy nem ukrajnai szovjet nagyváros esetében ezen etnikai politika céljait, hatását tükrözi. Nem véletlen, hogy az ukránok aránya épp a baltikumi fővárosokban és Minszkben, azaz az 1945 után leginkább „szovjetizálandó”
helyeken nőtt a legnagyobb mértékben. Ezzel szemben a 19. századi cári gyarmatosítás célterületén, a Dél-Kaukázus és Közép-Ázsia – sokszor kozák (ukrán) helyőrségként alapított – közigazgatási központjaiban lényegében csökkent (32. ábra).

32. ábra Az ukránok számaránya a szovjet köztársasági fővárosokban (1897, 1989)
1 – 1897; 2 – 1989. Adatforrás: orosz (1897) és szovjet (1989) népszámlálások
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6.1.3. Minszk: az iparváros
Bár a minszki gépipar szerény alapjait az első ötéves terv (1928–1932) idején
elkezdték kiépíteni, az ipari kapacitások zöme megsemmisült a második világháború idején (Ioffe, G. 2004). A nehézipari óriásberuházások rögtön a háború
után kezdődtek, amikor sorra alapították a később szovjet össz-szövetségi szinten is jelentőssé váló, több százezer városba költöző belarusz falusinak munkát
adó üzemeket. Ilyen iparfejlesztési zászlóshajó üzem volt az 1946-ban alapított
MTZ (Minszki Traktorgyár), vagy a MAZ (Minszki Autógyár, 1947), a belarusz
autóipar legnagyobb üzeme. A járműgyártáshoz kapcsolódóan számos további
nehézipari üzem jött létre.
A város területe rohamos növekedésnek indult az 1950-es években. Egyrészt a város lakónegyedei a vasút és az iparterületek miatt a központtól északi, északnyugati irányban tudtak növekedni. Másrészt a vasútvonalak mentén délkeleti irányban épültek ki a járműipar óriásüzemei (MAZ, MTZ) a háború után.
A nehézipari vállalatok mellett az 1960-as évektől megjelentek a fogyasztási cikkeket gyártó üzemek is. A Minszk hűtőszekrénygyár vagy a Horizont
(Gorizont) televíziógyár ekkor vált jelentős vállalattá. A precíziós műszeripar
képviselőjeként a Belarusz Optikai-Mechanikai Művek a Szmena és Zenit
fényképezőgépeket gyártotta, de Minszkben készült a legtöbb szovjet karóra is.
Az első szovjet számítógépet szintén Minszkben gyártották (1959). Az 1970-es
évekre Minszk, mint ipari metropolisz neve fogalommá vált a Szovjetunióban,
a város a legfejlettebb technológiájú iparral rendelkezett a Baltikum nagyvárosai mellett (Ioffe, G. 2004).
A minszki nehézipari óriások (MAZ, MTZ) a többi szovjet vállalathoz hasonlóan
sem csak termelőegységek voltak, hanem a szociális ellátórendszert is működtették, ezáltal a dolgozók szociális biztonságát is szolgálták. A Szovjetunió széthullása után a viszonylag kisszámú óriásvállalat átalakítása hatalmas társadalmi
feszültséget okozott volna a megnövekedő munkanélküliség miatt, amit a politika
nem mert felvállalni (Eke, S. M. –Kuzio T. 2000). A belső szovjet termelési munkamegosztáshoz ezer szállal kötődő, nehézipar dominálta Minszkben az 1990-es
évek elején még egymást követték a nagy tüntetések a leépítések és az árak növekedése miatt (Marples, D. 2008). A gazdasági túlélést a privatizáció helyett az
orosz kapcsolatok helyreállítása biztosította (Eke, S. M. –Kuzio T. 2000), így az
egykori vállalati kooperációk, termelési láncok mentén újraindulhatott a termelés
(Pankov, V. 1996). 1996-ra az ipari óriások újra működni kezdtek, és szinte azonnal megindult a gazdasági növekedés is (Ioffe, G. 2004).
Az 1990-es évek első felét túlélő belarusz nagyvállalatok a többi szovjet utódállamhoz, így Oroszországhoz képest komoly versenyelőnyre tettek szert, mivel kitölthették az ottani ipari termelés összeomlása miatt keletkező piaci réseket. Bár
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az Oroszországgal folytatott kereskedelem nagy része ekkor még barterügyletként bonyolódott – az olcsó orosz szénhidrogénekért gépekkel és berendezésekkel fizettek – a minszki üzemek termékei szinte korlátlan felvevőpiacra találtak
Oroszországban (Karácsonyi D. 2017).
A vállalatokat eközben igyekeztek modernizálni, átstrukturálni, versenyképessé tenni termékskálájukat. A szocialista nagyvállalatok állami holdingokká
alakulva nem csak túlélték a transzformációt, de részben meg is tudtak újulni
(Karácsonyi D. 2017). Az iparvállalatok privatizációja csak a 2000-es évektől,
apró lépésekben indult meg vegyesvállalatok formájában. Ennek egyik első példája a minszki karóragyár, amely 2010-ben 80%-ban a svájci Mueller tulajdonába került. Minszk külvárosában hozták létre 2005-ben – a magántőke vonzására – a minszki high-tech szoftver parkot, a számos kutatóintézetnek is helyet adó
Akademaharadok mellett. Közvetlenül a város mellett, Fanipalban valósult meg
2015-ben az ország eddigi legnagyobb külföldi ipari beruházása, ami a Stadler első
vasúti járműgyára a poszt-szovjet térségben. Bár az ipari területhasználat a városon
belül továbbra is meghatározó, az ipari termelés súlypontja egyre inkább a város
határain kívülre tevődik. Ez a folyamat azonban már a minszki agglomeráció szovjet ipari szatellit-városainak kijelölésével elkezdődött (például Zsodzina).
Minszk az utolsó kelet-európai főváros, ahol még mindig nem indult el a
poszt-indusztriális átalakulás, vagy legalább is e folyamat a legelején tart
(Pirozhnik, I. et al. 2015). Az állam továbbra is komoly szerepet játszik a telekárak alakításában az általa tulajdonolt és dotált vállalatok telkein keresztül.
Emiatt Minszk, összehasonlítva a többi közép- és kelet-európai fővárossal, sokáig alig vonzott külföldi beruházásokat (iroda és ingatlanfejlesztéseket), ami
a városképre is rányomja bélyegét (Shirokanova, A. 2010). A 2000-es évek
végéig a modern városi megújulást elsősorban állami nagyberuházások jelentették (2001 Köztársaság Palotája, 2004 a főpályaudvar teljes rekonstrukciója, 2005 a hipermodern belarusz Nemzeti Könyvtár, 2010 a Minsk Arena átadása a 2014-es minszki jégkorong világbajnoksághoz kötődően). A 2010-es
évektől arab, török, iráni és kínai befektetések (ibid.) keretében megjelentek a
külföldiek is, sőt a 2030-ig szóló városfejlesztési stratégia már egyértelműen
célul tűzi ki Minszk zöldebbé tételét, térbeli, funkcionális megújítását magánberuházások által (ibid.). A városfejlődés ezen új korszakának első zászlóshajói olyan nagyberuházások, mint az egykori minszki városi reptér területének
teljes revitalizációja (Forest City) (Pirozhnik, I. et al. 2015), vagy a belarusz
Nemzeti Könyvtár tőszomszédságában, szintén külföldi beruházásként felépült
Majak városnegyed bevásárlóközponttal, luxuslakásokkal és irodákkal, illetve
a Gazprom épülő felhőkarcolója.
A barnaövezeti funkcióváltás első csírája a város központjának közvetlen közelében fekvő Októberi Forradalom Gyár (MZOR) már nem használt épületegyüttese,
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ahol 2012 óta főként a fiatalok által látogatott bárokat, éttermeket alakítottak ki
magántőkéből (Makhovsky, A. 2017). A várost uraló ipar negyedek, mint leendő
barnaövezetek komoly környezeti kihívást is jelentenek Minszk jövőbeli fejlődése
szempontjából (Khomich, V. et al. 2017; Struk, M. 2015).
6.1.4. Minszk: a városközpont szimbolikus terei
A város a jószerivel zöldmezős beruházásként induló második világháború utáni újjáépítése (az épületek 70%-a elpusztult) során kezdte elnyerni mai arculatát
(Bekus, N. 2017), amelyen keresztül a szovjethatalom a saját szimbólumrendszerét, társadalomfelfogását igyekezett kommunikálni. Nagyszabású városrendezés keretében a történelmi városmag romjainak nagy részét eltüntették, és
helyükre széles sugárutak, illetve a sztálini birodalmi építészet díszes középületei kerültek. A rendezés során a korábbi időkből fennmaradt erőteljes városszerkezeti vonások híján a „szovjet város” vegytiszta formája jöhetett létre. A
nagyfokú rendezés, amely a második világháború után több szovjet nagyváros
alaprajzát gyökeresen átformálta, viszonylag könnyen mehetett végbe, mivel a
Szovjetunióban azt a magántőke sem akadályozhatta a telektulajdonláson keresztül (Mendöl T. 1963). Minszk újjáépítése során ráadásul olyan feszesen
követték a szovjet fősodort, hogy közben teljesen figyelmen kívül hagyták a
belarusz (népi) építészeti hagyományokat. A belarusz főváros így teljesen elveszítette nemzeti köztársasági főváros jellegét, ami az újjáépítés komoly kritikáját hozta 1953-ban, Sztálin halála után (Bekus, N. 2017).
Ezen újjáépítés keretében alakították ki a belarusz főváros fő központi észak-déli
tengelyét, a 45 méter széles, 1952-től először Sztálin, majd 1961-től Lenin nevét
viselő sugárutat. A sugárút szimbolikus jelentősége később sem csökkent: 1991ben Francisek Szkarina, a 16. századi belarusz polihisztor nevét vette fel, majd
– immár az 1994 utáni új hatalmi kurzus keretében – 2004-ben Függetlenség
sugárút lett. A függetlenség napja azonban Belarusz esetében – más posztszovjet államokkal ellentétben – nem a Szovjetuniótól való függetlenedés dátumához
(1991. augusztus 25.), hanem Minszk német megszállás alóli felszabadításához
(1944. július 4.) kötődik (Marples, D. R. 2005).
A sugárút mentén, ami a legfontosabb középületeket fűzi fel, három, funkciójában
elkülönülő hatalmas tér sorakozik, amelyek szimbolikus jelentéstartalma szintén
többször is átalakult (Hansen, A. 2017). A sugárút kiindulópontja a Függetlenség
tér (Ploscsa Nezalezsnaszci), amelyet bár 1991 óta nem Lenin térnek neveznek, de
a tér alatti metróállomást mégis visszakeresztelték 2008-ban Lenin térré. (A metró ezen az állomáson belaruszul azt mondja be, hogy „Lenin tér állomás, kijárat
a Függetlenség tér, illetve a főpályaudvar felé”. Az állomás területén, és a térképeken is Lenin tér szerepel, mint állomásnév, ám a közterület neve Függetlenség
185

Etnikai földrajzi kutatások a posztszovjet térségben
tér.) A téren fontos kormányzati épületek sorakoznak: itt húzták föl 1934-ben a
kései szovjet konstruktivizmus grandiózus példájaként a kormányépületet (Dom
Urada) – az előtte ma is álló Lenin szoborral –, amely 1996-ig a legfelsőbb államtanácsnak (Vjarhoŭni Szavjet), azóta az alsóházként működő képviselőháznak
(Palata Pradsztaŭnikoŭ) ad otthont. A tér 1984-ig a katonai parádék és politikai
felvonulások fő helye volt, illetve ez volt az utolsó nagy ellenzéki tüntetés (2010, a
kijevi Majdan után elnevezett „Ploscsa”) helyszíne is (Hansen, A. 2017).
Ezen a téren áll az ország két nagy felsőoktatási intézménye is, az 1921-ben alapított Fehérorosz Állami Egyetem (BDU), illetve a Maxim Tanka Pedagógiai
Egyetem „felhőkarcolója”, továbbá a minszki metró, a városi tanács és a főposta
(Pastamt) magas-épülete. A háború után épült „felhőkarcolók” azonban nem a
magas telekárak eredményei, hanem szimbolikus jelentésük volt; a szovjet rendszer nagyságát és erejét kellett sugározniuk.
A tér egyetlen, 1917 előtti épülete az 1910-ben átadott vörös színű katolikus
templom (Csürvonü Kaszcjol), a lengyel kisebbség szimbolikus központja
(Hansen, A. 2017), amely – bár bontása többször fölmerült – túlélte a szovjet érát.
A templom épülete adott otthont 1932 és 1939 között a lengyel állami színháznak,
majd a német megszállást követően – amikor újra templomként funkcionált – egészen 1990-ig – amikor visszakapta a katolikus hitközség – mozi működött benne.
A 2007 szilveszterén átadott felszín alatti Sztalicja (főváros) bevásárlóközponttal
a kereskedelmi funkció is megjelent a téren, ami 2000-es években meginduló állami presztízsberuházások egyike volt a belarusz fővárosban (Bekus, N. 2017). A
kereskedelmi funkció tradicionális szovjet formájaként emellett tovább működik
a nagyáruház is (GUM).
Az Október tér (Kasztricsnickaja ploscsa) nem csak a város és az ország közepe, ahol a nulla kilométerkő van, de 1984-ig Központi tér volt a neve is
(Hansen, A. 2017). A tér meghatározó épülete a Köztársaság Palotája (Palaca
Reszpubliki), amelynek építése 1984 után szünetelt, végül 2001-ben fejezték be,
ami az első nagyobb fejlesztés volt a városban a Szovjetunió összeomlása után. A
palotával szemben áll az elnöki hivatal épülete, ami miatt ez a tér lett a központja
a 2006-os ellenzéki tüntetéseknek is (Hansen, A. 2017).
A sugárút központi szakaszát a reprezentatív szerepkörű, 1957-re elkészült
Győzelem tér (ploscsa Peramohi) zárja, amelynek közepén felépített hatalmas
obeliszk – a város „logója”, szimbóluma – az egész sugárút tengelyéből látható. A második világháborús győzelem azért a legfontosabb eleme a belarusz
emlékezetpolitikának, mivel ez nyitotta meg a háború utáni békés prosperitás
időszakát. Másrészt a szovjet partizánmozgalom fő hadszíntere Belarusz volt, a
partizánköztársaság-imázst pedig a háború után tovább igyekezett a szovjet propaganda erősíteni (Ioffe, G. 2006).
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Mégsem a Győzelem tér ad helyet a nagy honvédő háború múzeumának, ami
egyben a világ legrégebbi második világháborús múzeuma, mivel 1944. november 7-én, röviddel Minszk visszafoglalása után nyitotta meg kapuit. A múzeum a hivatalos belarusz történelemszemlélet legfontosabb intézményeként
2014-ben költözött át az Október térről (ahová 1966-ban került) a „Minszk
hős város” szoborkomplexum átalakított, modernizált helyszínére, ahol a katonai parádékat is rendezik 2004 óta (Shirokanova, A. 2010). Az átalakítások
keretében az itt futó sugárutat 2005-ben átkeresztelték Győztesek sugárútjára (praszpekt Peramozscaŭ), a hős város, a győzelem imázsának erősítése érdekében. Az 1970-as években – a már említett egykori tatár negyed helyén
– kiépült, a moszkvai Novij Arbatot (az egykori Kalinyin sugárútat) idéző,
négy hatalmas toronyház által kísért sugárút elkészülte után Maseraŭ, a népszerű belarusz pártfőtitkár és partizánvezér nevét vette fel először, aki 1965től 1980-ig – balesetben bekövetkezett haláláig – volt a belarusz pártfőtitkár.
Maseraŭ regnálása egybe esett a gyors belarusz gazdasági fejlődés időszakával, így a lakosság körében más főtitkárokkal ellentétben igen népszerű volt.
Bár a 2005-ös névváltoztatás mögött több szerző politikai-ideológiai okokat
lát (lásd Shirokanova, A. 2010; Bekus, N. 2017) a Maseraŭ sugárút vagy a
Győztesek sugárútja elnevezés lényegében egymás komplementerének tekinthető a belarusz ideológiai kontextusban, hisz Maseraŭ partizánvezérként maga
is a győztesek közé tartozik.
Bár Bekus (2017) úgy véli, hogy Belarusz európaiságának erősítése érdekében
indultak meg a 2000-es években Minszkben a historizáló fejlesztések, rekonstrukciók, ennek vélhetően szinte kizárólag a városkép turisztikai vonzerejének
javítása volt a célja. A turisztikai okok mellett Minszkben – szovjet újvárosként
– nyilván hiányoztak, vagy legalább is alulreprezentáltak voltak azok az elemek,
amelyek a főváros régi idők óta létezését, hatalmi centrumként való beágyazottságát sugallták volna (Hansen, A. 2017). Ennek keretében megújult a középkorias városmag, a Szentháromság negyed (Trajeckaje Pradmeszce), a Felső Város
(Vjerhni Horad), illetve újjáépítették az egykori városházát (Ratusa) is.
De nem csak a városmag terei képviselnek reprezentatív, szimbolikus funkciókat
Minszkben. Az üzemek, például a saját metróállomással rendelkező MTZ főbejáratánál önálló városi alközpontok, közlekedési csomópontok jöttek létre, ahol az
üzem által fenntartott boltok, kereskedelmi egységek is megtalálhatók. Az üzemek főbejárata előtti tér reprezentatív funkciókat is betölt, ünnepek, szabadtéri
rendezvények, kiállítások helyszínéül szolgál. A szimbolikus helyek terjedésének
újabb keretét a szovjet éra ateizmusával való szakítás adja: új szakrális helyek,
templomok épültek 1991 után Minszkben, főként a külvárosi lakótelepekhez kötődően (Shirokanova, A. 2010).
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6.1.5. Minszk: a kompakt város
A szovjet városok nem annyira utcahálózat-alaprajzukat, hanem a telekbeépítést
tekintve hoztak gyökeresen újat (Mendöl T. 1963). A telkek határai elveszítették
jelentőségüket az állami földtulajdonlás miatt, így az utcák közötti terület szabadon volt beépíthető. Minszk lakónegyedeire is jellemző a határozott utcafront
hiánya, az ún. úszó beépítés (ibid.). A házak két utca között nagyobb, parkosított
területen fekszenek. A lakásépítési beruházások sokszor egységes elvek szerint
kialakított egész városnegyedek (lakótelepek, azaz mikrorajonok) kialakítását jelentették. Bár a lakótelepek elvileg elegendő lakóterületet biztosítottak az ott élők
számára, a vertikális kiterjedés miatt – ezeket Bohn (2008) „vertikális falvaknak”
nevezi vidéki kultúrájú társadalmuk miatt – egységnyi földterületre vetítve mégis
nagyobb népsűrűség lett az eredmény, mint a hagyományos beépítésű európai
városokban. A helyi történelmi sajátosságok által meghatározott közigazgatási
határ, illetve az urbánus zóna kijelölésének módja ugyan jelentősen befolyásolja
az átlagos városi népsűrűséget, ami az eltérő módszertan miatt így egy-egy város esetén igen eltérő értékekhez vezethet, mégis megállapítható, hogy Minszk
a sűrűbben lakott európai nagyvárosok közé tartozik (Shirokanova, A. 2010) a
lakótelepek nagy aránya és a kertes beépítés szinte teljes hiánya miatt.
Az 1950-es évek végén, az 1960-as években épült lakóházak átlagmagassága
csupán 3-5 emelet volt. A sztálini korszak díszesebb épületei mellett az 1950-es
évek végén elterjedt, a korszak pártfőtitkáráról elnevezett ún. hruscsovkák olcsóbb, egyszerűbb kivitelű, 4-5 emeletes zsaluzott beton egyenházai jellemzik
Minszk belső lakóövezeteit, ahol a népsűrűség nem haladja meg a 10 ezer fő/m2-t
(Lukasov, A. 2005).
Minszk leggyorsabb népességnövekedési periódusa (1970-es évek) épp a paneltechnológia szovjetunióbeli elterjedésével esett egybe. E folyamat eredményeként
a városterület háromnegyedét a 10-15 emeletes panelházakból álló, 12-15 ezer fő/
km2 népsűrűséget is meghaladó külső lakóövezet alkotja, amely önálló városnegyedekre tagolódik. A paneltechnológiás építkezések mindmáig nem álltak le a
város határában, amely főként nyugat-délnyugati (például Brilevicsi, Szuharava,
Kamennaja Horka), illetve keleti (például Uruccsja) irányban terjeszkedik. A laksűrűség és az épületek átlagos magassága emiatt a városközponttól távolodva – a
telekárak által befolyásolt amerikai várossal ellentétben – épp növekszik; Minszk
legsűrűbben lakott városrésze az 1970-es években épült Szerabranka.
A szovjet éra lakótelep-építéseit csak megkésve, az utóbbi 1-2 évtizedben követte
a szolgáltató infrastruktúra, amely egyrészt a kereskedelmi funkció piaci réseit
próbálta betömni. Ennek formájaként az 1990-es évek elején Minszkben is létrejöttek informális elárusító-helyek (bazar) ám a szigorú belarusz szabályozás
ezeket idővel felszámolta, így Moszkvával, vagy Kijevvel ellentétben nem váltak
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a városkép részévé. Csupán a legnagyobb bolhapiac, a zsdanovicsi piac maradt
meg, ahol az árusítást később szabályozott mederbe terelték. A szolgáltatási szektor fejlődésével Minszkben is megjelentek a hipermarketek, plázák (pl. Hippa/
Gippo, Evroopt, ProStore, Korona), illetve a város piacait is modernizálták (pl.
Kamaroŭszki rinak) (Pirozhnik, I. et al. 2015). Másrészt a motorizáció elterjedésével, a parkolóhely-hiány enyhítése érdekében, új szolgáltatásként megjelentek
az őrzött parkolók és garázsok, amelyek nagy kiterjedésű telepeket alkotnak a
nagy lakótelepek szomszédságában a minszki autópálya-körgyűrű mentén.
Kisebb foltokban a kertes övezet is megtalálható Minszkben. Egyrészt idővel
családi házak épültek azon egykori falvak (Shirokanova, A. 2010) telkein, melyeket a város terjeszkedése során magába olvasztott. Fából épült boronaházakat – reliktumként – akár egy-egy lakótelep közepén is találhatunk. Másrészt
a „vidéki metropolisz” (Bohn, T. 2008) területén az egykori városi kiskertek
(Shirokanova, A. 2010), dácsa-telepek idővel szintén lakóövezetté váltak (pl.
Szelhaszpaszjolok, Sjenica), míg a város határain kívül a szuburbanizáció terei
lettek. A szuburbanizáció fő tengelyeit a városba érkező vasútvonalak jelentik.
A szovjet vasúti villamosítás a nagyobb forgalmú városkörnyéki vonalakon kezdődött meg először, innen ered az elővárosi személyvonat neve (elektricska) is.
A Breszt-Minszk-Moszkva vasúti fővonalat kivéve Belaruszban ráadásul csak az
elővárosi szakaszok (Maladzecsna-Minszk, Babrujszk-Minszk) voltak a legutóbbi
időkig villamosítottak. A legnagyobb szuburbán település, Zsdanovicsi gyors növekedését nem csak a jó közlekedési fekvés (vasút), de a szovjet érában épült, az
üdülőfunkciót és a város vízellátását is szolgáló mesterséges tó, a Minszki-tenger
(Minszkoje More) közelsége is befolyásolta.
A rajzasztalon megtervezett szovjet városokra, így Minszkre is jellemző a gyűrűs-sugaras főúthálózat. A város területén három nagy körgyűrűt (kolco) alakítottak ki az 1950-es évektől, aminek legkülső tagja a város határán futó autópálya-körgyűrű (MKAD). A 2010-es évekre a város sok helyen már túlnőtt ezen, de
időközben egy újabb külső tranzit-gyűrűt is átadtak. A nagy népsűrűségnek és a
város szabályos alaprajzának köszönhetően a belső tömegközlekedés adottságai
rendkívül jók. A város közlekedését két metróvonal – az „autógyári” (K-Ny) és a
„moszkvai” (É-D) – segíti az 1980-as évek óta, illetve egy harmadik metróvonal
építés alatt áll. A kiváló közlekedési adottságok mellett számottevő a városban található zöldfelületek nagysága is, melyek a magas laksűrűség ellenére igen zölddé
teszik Minszket. A szovjet íróról, Gorkijról és a jeges-tengeri hajózóút szovjet úttörőiről, a cseljuszkinistákról elnevezett park, mint szovjet szimbólumok, illetve a
botanikus kert Minszkben máig megtalálható, sőt a belarusz internacionalizmus
jegyében 2014-ben Hugo Chávezről is elneveztek egy parkot. A várost átszelő
Szviszlacs folyó tágabb környezete önmagában is egy zöld zónát képez.
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6.2. LWÓW, LEMBERG, LVOV, LVIV – AZ „OROSZLÁNOK VÁROSA”
MINT PALIMPSZESZT
„Nyitottan a világra” – hirdeti Lviv városának hivatalos, tarka logóval kísért szlogenje. Immár bő egy évtizede annak, hogy a települést – Ukrajnában elsőként
– egyfajta brandként igyekeznek eladni, kimondottan a nemzetköziségét, multikulturális múltját hangsúlyozva. Ehhez a jelenkori turisztikai adottsághoz azonban korántsem csak békés egymás mellett élés, hanem egyúttal rendkívül hosszú,
vészterhes időszakokkal és tragikus eseményekkel terhelt út is vezetett.
Tanulmányunk e város példáján keresztül mutatja be az ún. palimpszeszt koncepcióját, vagyis azt, hogy egy konkrét földrajzi tér esetében miként nyilvánul meg
a korábbi történelmi korszakok materiális és immateriális nyomainak egymásra
rakódása, a város korábbi rétegeinek időről-időre történő „felülírása”. NyugatUkrajna jelenleg legnagyobb – s egyben az ország 7. legnépesebb – települése hos�szú évszázadokon keresztül eltérő etnikai, vallási és kulturális karakterű területek
határmezsgyéjén feküdt. Csupán a főbb történeti időszakokra szorítkozva, képezte a Lengyel Királyság részét (14. század–1772), majd a Habsburg Birodalomét/
Osztrák–Magyar Monarchiáét (1772–1918), ezt követően a Második Lengyel
Köztársaság (1919–1939), majd a Szovjetunió fennhatósága alatt állt (1939–1991),
jelenleg pedig a független Ukrajna egyik kiemelt kulturális központja (1991–).
Viharos történelme során különböző hegemón csoportok váltották egymást, akik
a hatalmukat nemcsak a városi tájkép átformálásával kívánták a földrajzi térbe
„írni”, hanem számos esetben a városi társadalom gyökeres átalakítása révén
is. Mindez egyúttal egymással versengő emlékezeteket, emlékezetpolitikai törekvéseket is kialakított. Ennek fényében az sem meglepő, hogy még a város
történetével foglalkozó munkák döntő többsége is valamilyen nemzeti/közösségi
perspektívából meséli el az eseményeket (Hrytsak, Y. 2000. p. 47), azaz még
a helytörténet-írásnak is léteznek különböző „rétegei”. A település történetének
így például lengyel (Podhorodecki, L. 1993), zsidó (Bałaban, M. 1909), szovjet
(Sekretariuk, V. et al. 1984), ukrán (Holubets, M. 1927) narratíváiról egyaránt
beszélhetünk (vö. Anderson, B. 2006), amelyek a legtöbb esetben ugyancsak felül
kívánják írni a korábbi időszakok domináns diskurzusait. Mindezeket figyelembe
véve a település több szempontból is kiválóan alkalmas a palimpszeszt koncepciójának bemutatására – munkánk tehát nem csupán egy város fordulatos történetét tekinti át, hanem ezen keresztül egy absztrakt elméleti fogalmat is igyekszik
megismertetni az olvasóval.
A város múltjában és jelenlegi állapotában is megfigyelhető rendkívüli változékonyságot különböző kutatási módszerek segítségével igyekeztük megragadni; egyrészt
a vonatkozó szakirodalomra és eltérő történelmi korszakokból származó térképi
forrásokra támaszkodva, másrészt terepbejárás (Pierce, J. –Lawhon, M. 2015) és
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ehhez kapcsolódóan vizuális adatgyűjtés (Rose, G. 2008) révén, harmadrészt pedig
kompetens adatközlőkkel folytatott félig strukturált interjúk (Longhurst, R. 2016)
segítségével. Tanulmányunkban elsőként a település történetének legfontosabb
korszakait tekintjük át, majd az elméleti keretül használt palimpszeszt fogalmát
ismertetjük, megemlítve ehhez hasonló további elképzeléseket is. Ezt követően, a
munka fő részében három lehetséges értelmezés mentén mutatjuk be azt, hogy a
város miként fogható fel, milyen mód(ok)on „olvasható” palimpszesztként, végül
– a kötet végén – összegezzük a kutatás eredményeit.
6.2.1. A város történetének rövid áttekintése
Annak ellenére, hogy régészeti leletek tanúsága szerint a település területe
már az 5. században is, egy része pedig a 9. század óta folyamatosan lakott
volt, a város első írásos említése ennél jóval későbbre, 1256-ra datálható. Ezt
megelőzően, vélhetően az 1240-es években alapította Danilo halicsi fejedelem,
aki fiáról, Lev hercegről nevezte el Lwihorodnak („Leó vára”). Egy 1261-es
pusztító tatár támadás után 1270 környékén Lev (immár királyként) a jelenlegi óváros helyén újjáépítette és egyúttal királyi székhelyévé tette a várost.
A főként Krakkóból érkező lengyelek, valamint örmények betelepülése révén
növekedésnek indult, majd 1340-ben III. Kázmér lengyel király meghódította,
melynek eredményeként 1349-től hivatalosan is lengyel fennhatóság alá került
(a Lengyel Királyság részévé vált). Nem sokkal ezt követően, 1356-ban magdeburgi jogot kapott, majd 1380-ban I. Lajos magyar király további kereskedelmi
jogokat adományozott a városnak (amelynek magyar neve Ilyvó), ezáltal egyrészt látványos fejlődést előidézve, másrészt hosszú időre biztosítva a nemzetközi kereskedelemben betöltött vezető szerepét. Az újonnan betelepülők ebben
az időszakban elsősorban németek, lengyelek és csehek voltak – a nem-lengyel
telepeseket érintő erőteljes polonizáció eredményeképpen Lwów városa a 15.
század végére valóságos lengyel (katolikus) szigetet képezett a tágabb keleti
szláv (ortodox) térségében (Lukowski, J. –Zawadzki, H. 2006. p. 32).
A 16. századot – egy 1527-ben bekövetkezett nagyobb tűzesetet leszámítva – a
gazdasági és kulturális prosperitás jellemezte; számos meghatározó, s részben
ma is látható világi és egyházi (a legkülönbözőbb vallási felekezetekhez tartozó)
épületet emeltek, továbbá ekkor vált a könyvnyomtatás elsőszámú kelet-középeurópai központjává a város. Ezt a fellendülést azonban egy jóval nehezebb korszak követte, a 17. század során ugyanis svédek, magyarok, törökök, oroszok,
kozákok, krími tatárok egyaránt ostromolták a települést. Mindez belső konfliktusokkal (a helyi zsidóság elleni pogromokkal) is társult, a 18. század elején
végigsöprő pestisjárvány pedig kb. 10.000 ember (a teljes lakosság 40%-ának)
életét követelte (Frandsen, K-E. 2010. p. 20).
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Lengyelország első felosztását követően, 1772-től a Habsburg Birodalom részévé
vált a város, amelyet Lembergre neveztek át. A település korábbi fénye ekkora
már jócskán megkopott; a közállapotokat jól jelzik az osztrák hivatalnokok és
utazók első benyomásai a városról, akik az utak rendkívül rossz állapotáról, valamint romos és lakatlan házak tömkelegéről számoltak be. Amikor az uralkodó,
II. József első ízben kereste fel Lemberget, hatlovas fogata a központi utcák egyikén feneklett meg a sárban (Kratter, F. 1786, idézi Hrytsak, Y. 2000. p. 53). A
város – és az egész tartomány – modernizációja elkerülhetetlen volt, ez azonban
meglehetősen vontatottan haladt. Gyorsabb ütemű népességszám-növekedés csak
a 19. század derekától jellemezte a települést (ld. 33. ábra); ennek eredményeként
az osztrák időszak kezdetének 29.500 fős lakosságszáma (1776) a 20. század fordulójára 160.000 főre (1900), az I. világháború előttre pedig 212.000 főre nőtt
(1913). A 20. század elején a város lakosságának döntő részét három nagyobb
etnikai csoport alkotta: egyrészt a politikai, adminisztratív és oktatási szférában
kiemelt szerepet játszó lengyelek, másrészt a gazdasági szférában domináns zsidók, harmadrészt pedig a Galícia keleti részének parasztságát alkotó, saját nemzetállamukért küzdő keleti szláv dialektust beszélők.

33. ábra A település népességszámának változása a 15. század elejétől napjainkig, valamint a
lakosságot alkotó főbb etnikai csoportok arányának alakulása a 20. század folyamán
1 – ukrán; 2 – orosz; 3 – zsidó; 4 – lengyel; 5 – egyéb. Adatforrás: Brockhaus 1853: 512.; 1932:
296–297.; Census 2001; Chambers’s 1901; Encyclopædia Britannica 1910; Hrytsak, Y. 2000:
54.; Lozinski, R. 2005: 211.; Meyers 1908: 397–398.; 1975: 802.; Petersen, H. 2003: 50.;
Pierer, H. 1843: 344.; R ipley, G. –Dana, C. 1879; R isch, W. 2011: 41–42.; Szporluk, R. 2000:
304.; United Nations 1966; 1987
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A 20. század talán minden korábbi időszaknál fordulatosabbnak bizonyult a település életében, 1914 és 1991 között ugyanis a város feletti katonai/politikai kontroll összesen nyolc ízben változott. Az első világháború kezdetén, 1914 szeptemberében orosz alakulatok foglalták el (majd irányították) a várost (1.), akiktől
az osztrákok 1915 júliusában vették vissza (2.). A háború végén – s egyúttal az
Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását követően –, 1918 novemberében a helyi
ukránok által kikiáltott Nyugat-Ukrán Népköztársaság fővárosa lett (3.). Mindez
meglehetősen rövid életűnek bizonyult, 1919 nyarán ugyanis a lengyelek kerültek
hatalomra Galíciában (4.), miután győzelmet arattak a lengyel-szovjet háborúban.
(A város feletti fennhatóságukat azonban hivatalosan csak 1923 márciusában ismerte el a Nagykövetek Tanácsa.) Míg az osztrák időszakban a három fő etnikai
csoport kulturális reprezentációja az arányuknak megfelelő volt, addig a lengyel
időszakban egyértelműen a város „lengyel karaktere” került előtérbe, a zsidó és a
helyi keleti szláv kultúrát a hatalmon lévő fél erőteljesen korlátozta.
A Második Lengyel Köztársaság végnapjaiban, 1939 szeptemberében a települést a
Molotov–Ribbentrop-paktum értelmében a szovjetek foglalták el (5.), melynek eredményeként az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság (vagyis a Szovjetunió) részévé
vált. 1941 júniusában, a Barbarossa hadművelet részeként a németek szállták meg
(6.), akiktől 1944 júliusában vette vissza a Vörös Hadsereg (7.). A náci megszállást
kísérő borzalmakat a helyi zsidóság mindössze 1-2%-a élte túl, amelyet a szovjet
hatalom-visszavétel után hatalmas tömegeket érintő lengyel–ukrán lakosságcserék
követtek. Ezek együttes következményeként az 1940-es évek végére a város a II.
világháború előtti lakosságának – különböző becslések szerint – mintegy 80-90%-át
veszítette el (Narvselius, E. 2016. p. 74), amely „szinte teljes egészében megszakította a különböző társadalmi (etnikai, vallási stb.) csoportok által formált kollektív emlékezet átadását” (helyi oktatási intézmény igazgatójával készített interjú
alapján).
Az eredeti népesség elvesztését követően – illetve részben már azzal párhuzamosan – oroszok és ukránok tömeges beáramlása ment végbe (ld. 33. ábra), amely
drasztikusan átalakította a város társadalmát. A szovjet időszakot emellett egyrészt erőltetett iparosítás, másrészt (ezzel szoros összefüggésben) rendkívüli ütemű népességszám-növekedés jellemezte, melynek következtében a lakosság száma bő négy évtized leforgása alatt az ötszörösére nőtt. Az 1980-as évek politikai
enyhülésének légkörében a város az ukrán függetlenségi mozgalmak egyik fontos kiindulópontjává vált. Végezetül, a 20. század utolsó (8.) hatalomváltásának
eredményeként a település 1991 augusztusa óta a független Ukrajna, a „kétarcú”
ország (Karácsonyi D. –Bottlik Zs. 2018) nyugati felének kiemelt szellemi központja. Hosszú évszázadokon átívelő multikulturális miliőjének fényében meglehetősen paradox módon mára az ország „legukránabb” nagyvárosává vált, mind
lakosságának etnikai/nyelvi arányait, mind nacionalista érzületüket tekintve. A
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jelenlegi status quo azért is rendkívül figyelemreméltó, mert az előzőekben csupán röviden ismertetett, ám annál fordulatosabb múlt nyomai lépten-nyomon felsejlenek a városban. Tanulmányunkban ezt az összetettséget és rétegzettséget a
palimpszeszt fogalmára támaszkodva értelmezzük.
6.2.2. A palimpszeszt koncepciója
A palimpszeszt szó az ógörög „παλίμψηστος“ (palímpsēstos) kifejezés latin változatából (palimpsestus) ered, jelentése „újra karcolt”. Eredeti (filológiai) értelmében olyan dokumentumot jelöl, amelyről különféle fizikai vagy kémiai eljárások
segítségével eltávolították a rajta levő szöveget, majd újabbat írtak rá (azonban ez
alatt részben még a korábbi réteg[ek] nyomai is látható[k]). Mivel az írott történelem során a pergamen – de még a papirusz is – hosszú időn keresztül szűkösen állt
rendelkezésre, gyakran előfordult, hogy ókori szövegeket a középkorban eltüntettek, majd ezek „fölé” Biblia-másolatok, énekeskönyvek, valamint egyéb vallási
vagy világi szövegek kerültek. Később felfedezték ezt a jelenséget, majd előbb
szintén fizikai vagy kémiai, napjainkhoz közeledve pedig egyre inkább optikai
vagy digitális eljárások révén sikerült feltárni a korábbi rétegeket. Számos ókori
klasszikus, például Arkhimédész egyik műve, továbbá Cicero, Seneca egyes írásai is ilyen formában kerültek elő.
A palimpszesztet mint analógiát idővel több tudományterület átvette. Átvitt értelemben használják egyebek mellett a geológiában és a geomorfológiában (előbbiben már az 1920-as évek óta; ld. Briggs, J. 1920), a régészetben (az 1950-es
évek óta; ld. Crawford, O. 1953), az építészetben (az 1980-as évek óta, Peter
Eisenman munkásságával kezdődően; ld. Bédard, J-F. 1990), de újabban például az internet terének kutatásában is (Graham, M. 2010). E széles diszciplináris
spektrumon elhelyezkedő példák mellett természetesen a tágan értelmezett társadalomföldrajz számos képviselője is alkalmazza a koncepciót (Mitin, I. 2010;
Anderson, J. 2015). Eleinte a kultúrtájak történeti fejlődésének megértésére használták; elsőként az amerikai geográfus Donald Meinig nevezte a tájat
palimpszesztnek, amely szerinte „egyszerre panoráma, kompozíció, palimpszeszt
és mikrokozmosz” (Meinig, D. 1979. p. 6).
Ezt követően, miután a kulturális fordulat eredményeként az új kulturális földrajzban a kultúrtájak különböző interpretációira és reprezentációira helyeződött a
hangsúly (ld. Palaczki B. 2016), a(z immár) szimbolikus tájak palimpszesztként
való felfogása különösen népszerűvé vált. Ebben a szemléletben a kultúrtájak
– függetlenül attól, hogy vidéki vagy városi tájakról beszélünk – szövegekként értelmezhetők, amelyeket „olvashatunk” (Cosgrove, D. –Jackson, P. 1987;
Duncan, J. 1990). Peirce Lewis megfogalmazása szerint azonban „tájakat olvasni
nem olyan könnyű, mint könyveket olvasni”, mivel „a hétköznapi táj kuszának és
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rendezetlennek tűnik, mint egy olyan könyv, amelynek oldalai hiányoznak, szakadtak és elmosódottak; egy könyv, melyet olvashatatlan kézírással újra- és újraszerkesztettek” (Lewis, P. 1979. p. 12). A helyek palimpszesztként való vizsgálata
tehát a többrétegűséget és az egymásra rakódás folyamatát helyezi előtérbe, a különböző kultúráknak és társadalmi csoportoknak az adott helyre gyakorolt hatását, illetve azok nyomait igyekszik feltárni. Ez a megközelítés azért is szerencsés,
mert a társadalomtudományi vizsgálatok horizontalitásához egyfajta „vertikális”
(időbeli) dimenziót is nyújt (Marshall, D. et al. 2017).
Választott elméleti keretünk kapcsán ugyanakkor azt is lényeges kiemelni, hogy ez
a fajta vertikalitás, azaz az egymásra rakódás, a különböző „rétegek”, „üledékek”
metaforája korántsem csak a palimpszeszt koncepciójához köthető, az elmúlt szűk
egy évszázad során ugyanis számos ehhez hasonló társadalomtudományi gondolat
fogalmazódott meg. Sigmund Freud (2002/1930) például a múlt eseményeinek
és tapasztalatainak az emberi tudatban történő egymásra rakódását ahhoz hasonlította, ahogy a városi múlt – Róma példáján – egymásra rétegződik, Edmund
Husserl (1970/1939) munkásságában pedig az ülepedés (szedimentáció) metaforája jelent meg. Husserl értelmezésében a nyelv írás útján ülepedik, melyet később
olvasás révén lehet reaktiválni (ld. még Derrida, J. 1962; Schwendtner T. 2004;
Woelert, P. 2010). Ha a posztmodern gondolkodásból átemeljük a textualitást, az
írás vonatkozhat légyegében bármilyen társadalmi folyamatra, így természetesen
a városi tér létrehozására és átalakítására is (Berger V. 2008).
Michel Foucault (2002/1969) a tudást olyan rétegződésként ábrázolta, amely az
idők folyamán térben halmozódik fel. Tudás-rétegei esetében homogén rétegek és
ún. szétszórt maradványok váltják egymást; míg az előbbiek az adott történelmi
időszakból „győztesként” kikerülők (rendszerint egy-egy jelentős eseményhez kötődve, a kornak domináns értelmezést adva), addig az utóbbiak a korszakban meglevő alternatívákat, az egymással versengő tudások privilegizálatlan sokféleségét
képviselik. A különféle alternatívák közül győztesként kikerülő tudás elárasztja
az addigi rétegeket, csupán néhány szétszórt maradványt hagyva hátra (ld. még
St. Clair, R. 2007; Berger V. 2018, továbbá ezt a gondolatkört vitte tovább egyebek mellett Gilles Deleuze és Félix Guattari 2005/1987 „ezernyi fennsíkja” is).
Henri Lefebvre (1991/1974) szerint a városi térben semmi sem tűnik el végérvényesen, ám a fennmaradó dolgok sem értelmezhetők csupán nyomokként, emlékekként vagy reliktumokként. A térben a korábbi események a legkülönbözőbb
formákban élnek tovább és befolyásolják a későbbieket. Az általa architektonikának nevezett megközelítés feladata az, hogy leírja és elemezze (azaz újra összerendezze) ezeket a rétegeket és üledékeket, amelyek egyébként szétszóródtak a néprajz, a társadalomföldrajz, az antropológia, a történelemtudomány, a szociológia
és egyéb – túlságosan specializált és parciális – diszciplínák között. Végezetül,
egy további releváns megközelítésként, Michel de Certeau (1988/1984) „városi
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sétái” esetében a gyalogosok egyéni útvonalaiból fakadó újabb és újabb jelentéssíkok további rétegeket „írnak” a hatalomtól készen kapott fölé. Ebben a szemléletben tehát a (palimpszeszt-szerű) városi tér a különböző „írások” rétegeinek
aggregációja; ennek megfelelően a város megismerése, folyamatos megélése sem
a pontszerű, statikus helyekben, hanem sokkal inkább a transzgresszív, változó
terekben keresendő (Turner, C. 2004).
Freud, Husserl, Foucault, Deleuze és Guattari, Lefebvre vagy de Certeau ehelyütt
csak röviden megemlített munkáiból is látható, hogy az elmúlt közel száz év során
számos gondolkodó fogalmazott meg egymáshoz sok szempontból hasonló elképzeléseket. E koncepcionális sokszínűség ellenére (továbbá ezek egymásba illeszthetősége végett is) tanulmányunk további részében elsősorban a palimpszeszt kifejezést – valamint gondolati keretet – használjuk.
6.2.3. Lviv mint palimpszeszt
Választott elméleti keretünk kapcsán lényeges kiemelni, hogy a vizsgált település
esetében nem „a palimpszesztről”, hanem sokkal inkább „palimpszesztekről” beszélünk, az időbeli és térbeli egymásra rakódást, felülírást ugyanis három szinten
értelmezzük. Bemutatjuk azt, hogy miként nyilvánul(t) meg (1) az épített környezetben és a városi tájképben (cityscape), (2) a város hivatalos toponímiájában
és szimbolikus tájképében (symbolic landscape), valamint (3) a nem hivatalos,
alternatív városszöveg (alternative city-text) különböző formáiban.
6.2.3.1. Az épített környezet mint palimpszeszt
Ez az alfejezet azt mutatja be, hogy az egyes történelmi korszakokban milyen
irányokban és mekkora mértékben növekedett a település, továbbá hogy a hatalmi
pozícióban levő csoportok milyen módo(ko)n igyekeztek felülírni az épített környezet korábbi rétegeit. Ez a hosszú, több évszázadon átívelő folyamat a 34. ábra
segítségével követhető nyomon.
A település legelső magja a 413 m magas ún. Fellegváron (Viszokij Zamok), valamint ennek nyugati lejtőin alakult ki. Térbeli rendjét tekintve legfelül, a csúcson
helyezkedett el a Citadella, ez alatt épültek ki a főemberek palotái, amelyek alatt a
céhek, mesterek lakóhelyei terültek el (az Ivan Franko Nemzeti Egyetem Földrajzi
Karának egyetemi professzorával készített interjú alapján). A magdeburgi jog
adományozását (1356) követően a település a Fellegvártól délnyugatra, a mai
történelmi belváros irányába kezdett el növekedni. A középkorban a különböző
etnikai csoportok együttélése inkább mozaikos mintázatot mutatott; ugyan sokféle csoport élt a városban, azonban többnyire szegregáltan, keveredés és vegyes
házasságok nélkül. Mindez térben is megmutatkozott; a központi piactér (Rynok)
körül főként katolikus lengyelek laktak, míg az örmények, a zsidók, a szerbek és
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34. ábra A város kiépülésének folyamata a főbb történelmi korszakokban
Adatforrás: Lviv Cityplan 2015, Атлас Львів 2018

a helyi keleti szláv nyelvűek az ehhez kapcsolódó utcákban, jellemzőn elkülönülten éltek (Hrytsak, Y. 2000. p. 60). A középkori és kora újkori városszövetet a
későbbi időszakok rétegei szinte teljes egészében felülírták; részben a 17. század
ostromai és egyéb hadieseményei, részben pedig az időről-időre változó korízlésből fakadó átalakítások miatt a nyomai ma már csak pontszerűen – mindössze
egy-egy napjainkig fennmaradt épület vagy épületrész formájában – láthatók.
Ezt követően, az osztrák időszak első felében jelentős változást hozott, hogy 1777
és 1825 között a város valamennyi erődítését (középkori városfalait és egyéb
védműveit) lebontották; ezáltal egyrészt „kinyílt” a település a külvilág felé, másrészt ezek helyét széles sugárutak vették át. Habár ez a fajta városrekonstrukció
a Habsburg adminisztráció egyik „védjegyének” számított, lényeges kiemelni,
hogy Lembergben mindez nemcsak például Prágát (1874–1876) előzte meg, hanem még a Birodalom fővárosát, Bécset (1857) is (Prokopovych, M. 2009). Az
átláthatóságot célzó infrastrukturális beruházások mellett – a modernizáció jegyében – számos reprezentatív épülettel is gazdagodott a város: több felsőoktatási
intézmény létesült, a városháza átfogó átalakításon ment keresztül (1830–1835),
megépült a Skarbek színház (1837–1842), a Tempel zsinagóga (1844–1845), a belvárosi Nagyszálló (1892–1893), az Operaház (1897–1900), a vasúti főpályaudvar
(1899–1904), valamint bécsi stílusú kávéházak nyíltak.
A geopolitikai viszonyok viharos változásának eredményeként csak két évtizedet
felölelő második lengyel időszak (1919–1939) nem bizonyult elég hosszúnak ahhoz, hogy városszerkezeti és településképi értelemben is nagyfokú átalakulásokat
hozzon. Annyiban azonban mégis lényeges változás történt, hogy 1930-ban számos környező települést csatoltak a városhoz, melynek eredményeként a területe
megduplázódott, 32.4 km2-ről 66.7 km2-re nőtt. A helyi társadalom térbeliségét
tekintve fontos kiemelni azt is, hogy az 1930-as években nem volt megfigyelhető
a korábbi időszakokra jellemző etnikai alapú lakóhelyi szegregáció, vagyis a különböző etnikumhoz és/vagy felekezethez tartozó lakosok egymás mellett éltek
(Ther, P. 2000. p. 264). Paradox módon éppen ezt törték meg az 1939 őszétől
bekövetkező események. Ugyancsak a sors fintora, hogy amilyen óriási emberáldozatokat követeltek a második világháború alatti hatalomváltások, annyira
megkímélték az épített környezetet: mivel a városért folytatott harcok főként a
déli területeken dúltak, a történelmi műemlékek, templomok és egyéb kiemelt
épületek döntő többségében nem esett jelentősebb kár.
A település hosszú történelme mellett nagyrészt ennek is köszönhető, hogy az
ezt követő szovjet időszakban – Rigához, Tallinnhoz vagy Vilniushoz hasonlóan – Lvov is az „európaiság” (azaz az egzotikus „másság”) érzését kínálta a
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Szovjetunió más részeiből idelátogatók számára. Mivel a legtöbb ukrán várossal ellentétben itt gótikus, reneszánsz, barokk és szecessziós emlékek egyaránt
maradtak fenn, belvárosi része már ekkor is az építészeti stílusok sokféleségéről
vált ismertté. Annak ellenére, hogy Moszkva és Kijev döntéshozói eleinte itt is
a belváros radikális átalakítását tűzték ki célul (mint a szocialista városok többségében), néhány kisebb léptékű módosítást – egy-egy épület lebontását és néhány foghíjbeépítést – követően végül elvetették ezeket a terveket. Sőt, a helyi
vezetés az 1970-es évektől kezdve egyenesen a történelmi városközpont épített
örökségének nagyfokú diverzitását hirdette, másrészt a megőrzésére irányuló törekvések fontosságát hangsúlyozta (Risch, W. 2011. pp. 103–104). Ez azonban
sok szempontból csak „látszat” volt. Mivel a város belső részén a teljes modernista-funkcionalista látképi fordulat sosem következett be, a szovjet vezetés figyelme bizonyos politikailag problematikusnak tekintett elemek felé fordult. Erre
szolgál példaként egyes szakrális vagy polgári épületek (templomok, színházak)
radikális funkcióváltása, például egyszerű raktárrá vagy műhellyé alakítása (a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola – egyetemi tanulmányait korábban
a városban végző – főiskolai tanárával készített interjú alapján).
Még a belváros régebbi korokat idéző építészetének „továbbélése” mellett is kijelenthető azonban, hogy a település történetének legnagyobb mértékű városképi
változását a szovjet időszak hozta magával, a konzervált történelmi központot
ugyanis szinte minden irányból szabályosan „körbezárták” masszív lakótelepek
gyűrűjével. Ennek révén a régi, történelmi, (korábban) szakrális teret az új, szocialista, profán tér zárta körbe (ld. 1. kép). Míg a belváros nagyobb presztízsű részein ekkoriban felülreprezentáltak voltak az oroszok (Risch, W. 2011. p. 71), addig
az új lakótelepeken főként a környékbeli rurális térségekből betelepült/betelepített

1. kép Előtérben a történelmi belváros, szocialista lakótelepek gyűrűjével körbezárva
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ukránok kaptak lakásokat. A példátlan népességnövekedési ütemmel lépést tartani igyekvő lakótelep-építkezések egyúttal erőteljes iparosítással is kéz a kézben
jártak. A legnagyobb üzem a több mint 30.000 főt foglalkoztató, a Szovjetunió
autóbuszainak jelentős részét előállító buszgyár (Lvivsky Avtomobilny Zavod)
volt, de kiemelten fontos volt még az ország egyik legnépszerűbb televízió-márkáját gyártó elektronikai üzem (Zavod Elektron), a homlokrakodó-gyár (Zavod
Avto-Pogruzchik) és a helyi cipőgyár (Obuvnaya Fabrika Progress) is, továbbá
számos hadiipari létesítmény is üzemelt a településen. A város pereme felé haladva pedig a leginkább szembeötlő nagyszerkezeti változást a haussmannizációra
emlékeztető gyorsforgalmi tengelyek kialakítása jelentette, amelyek a külső részek korábbi városszövetét írták felül (Tscherkes, B. 2000).
A Szovjetunió végnapjaiban, 1990-ben ismét nőtt a város adminisztratív területe, méghozzá jelentős mértékben, 66,7 km2-ről 155 km2-re. Az 1991-et követő
posztszovjet időszak legfontosabb, a település fizikai környezetét formáló folyamatai egyrészt a szuburbanizáció és a városi szétterülés (urban sprawl), másrészt a dezindusztrializáció, harmadrészt pedig a belváros tercierizálódása. A
kelet-közép-európai (rendszerváltó) térség legtöbb városához hasonlóan Lvivben
is megindult a lakosság kiköltözése, melynek fő mozgatórugói az átalakuló lakás-preferenciáik, az egyre nagyobb mértékű személygépkocsi-birtoklás, valamint a gyenge ingatlanpiaci szabályozottság voltak (Benovska, M. 2017). Ez a
– napjainkig erősödő – folyamat azoknak a tereknek a korábbi arculatát írja felül,
amelyeket még a szovjet időszak sem formált át jelentős mértékben. Mindezzel
egyidőben, a város történelmi hagyományaihoz képest túlméretezett ipari szektor válságának, majd leépülésének eredményeként az 1990-es évek végére a
gyári munkásság egyharmada veszítette el az állását (Hrytsak, Y. 2000. p. 60).
Részben az így „felszabadult” munkaerőre támaszkodva a belváros fokozatosan a szolgáltatások irányába mozdult el, elsősorban a fő prioritásként megjelölt
turizmus miatt. A kétségtelen potenciálok mellett ez egyes vélemények szerint
túlságosan sérülékennyé teszi a jelenlegi gazdaságszerkezetet, amely egyúttal a
lakosság nagy részének a városvezetéssel szembeni elégedetlenségéhez is jelentősen hozzájárul (az Ivan Franko Nemzeti Egyetem Földrajzi Karának egyetemi
professzorával készített interjú alapján).
6.2.3.2. A város toponímiája és szimbolikus tájképe mint palimpszeszt
A fizikai (épített) környezet különböző korszakokban keletkezett rétegeinek bemutatását követően az ezekre rárakódott mindenkori „hivatalos” reprezentációk
változásait tekintjük át. Az európai települések esetében megszokottakhoz hasonlóan a középkorban és a kora újkorban Lwów/Lemberg városában is a funkcionális, deskriptív, földrajzi irányt vagy etnikai karaktert jelző elnevezések domináltak. Az ezt követő korszakok kommemoratív, azaz (rendszerint csak egy adott
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csoport szempontjából) híres személyeknek és fontos történelmi eseményeknek
emléket állító utcanévadása – Foucault (2002/1969) hegemón rétegének hasonlatával élve – a település térképének szinte egészét „elárasztotta”, mindössze néhány reliktumot hagyva hírmondóként.
Ez utóbbiak között olyan utcanevek is akadnak, amelyek akár a 15. századig
nyúlnak vissza, s ha megszakításokkal is, de a mai napig hordozzák a régmúlt
térbeli hivatkozásait. Olyan közterületek is vannak köztük, amelyek folytatólagosan viselik ősi jelentésüket, természetesen minden korban az aktuális hatalmi
kurzus nyelvén (Hrytsak, Y. –Susak, V. 2003). Ilyen például a belvárost és a
Licsakivi temetővel összekötő Pék (Пекарська) utca, melynek 1690-es első említése óta ugyanez a neve. A Sztrí (Стрий) utca már 1626-os első említésekor is
a várostól délre található település felé mutatott; később a már említett szovjet
modernizációs gyorsforgalmi tengely szerepét töltötte be, s az óváros hajdani
határvidékétől egészen a rendszerváltás után kiépült déli szuburbán zónáig húzódva mára Lviv egyik leghosszabb útjává vált. Még ezeknél is régebbre, 1472-ig
visszanyúló elnevezés a Városház közelében húzódó Rutén (Руська) utca, amely
a történelmi városrész etnikai utcanév-bokrába illeszkedik. A szintén itt található Szerb (Cербська), Örmény (Вірменська) vagy Régi héber (Староєврейська)
utcák nevei a 18. században gyökereznek, amelyek a kereskedő tevékenységhez
szorosan kötődő urbánus népcsoportok megnevezésein keresztül egyúttal a város múltjának kereskedelmi kapu szerepkörére is utalnak. A helyi keleti szláv
csoportokra utaló etnonima jelenik meg a Rutén utcanévben, amelynek hosszabb
múltja ugyanakkor az ukrán nemzeti reprezentáció szempontjából is különösen
fontos, a 15. század dereka óta azonos néven futó közterület ugyanis a város
keleti szláv eredetére való utalásként is értelmezhető. A rétegzettségnek, ülepedésnek a tanulmány elméleti fejezetében bemutatott metaforáit továbbgondolva
ezek az ősi elnevezések olyan „tektonikai ablakokként” is felfoghatók, amelyek
a különböző ideológiák mentén gyakran változó utcanévi környezetben egy jóval régebbi kor elnevezéseibe nyújtanak betekintést. (Még ha megőrzésük olykor
nagyon is tudatos politikai-hatalmi célokat is szolgált.)
A jelenlegi status quo szempontjából természetesen az sem véletlen, hogy a várostörténetileg a helyi kelti szláv dialektust beszélő csoportokhoz, örményekhez,
zsidókhoz hasonlóan fontos – sőt, hosszú időn keresztül jóval dominánsabb – lengyelség mint etnikum nem jelenik meg „hivatalos” formában az utcanévtáblákon
(sem a belvárosban, sem másutt). Utalások ugyan bőven akadnak a lengyel kultúra hajdani jelenlétére, ám ezek főként olyan személynevek, amelyek az ukrán
hegemónia számára nem terhelők, és egyébként sem köthetők szorosan a város
történetéhez (Lagzi G. 2014). Ilyen például a Nikolausz Kopernikusz (Миколай
Коперник) utca, amely az újkor hajnalán még a solymász mesterséget hirdette
(Sokolnicka), majd két részre bontották, a Széles (Szeroka vagy Breite) és a Szent
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Lázár (St. Lazarus) utcákra, míg végül 1871-től egyesítették a lengyel csillagász
neve alatt. Lényeges kiemelni, hogy a lengyel toponímia és köztéri emlékezet
eltüntetése már a szovjet várospolitikának is részét képezte. Ennek következtében
az 1939 utáni időszakban csak kevés lengyel név és emlékmű élte túl a radikális szimbolikus tájképi változásokat, a zsidó és örmény megnevezések, szimbólumok pedig teljesen eltűntek a szovjet érában (Szereda V. 2009). Az Adam
Mickiewicz-emlékmű azonban manapság is a róla elnevezett belvárosi téren
áll, a lengyel költő neve tehát a szovjet és az ukrán „tájképi tisztogatásoknak”
(Czepczyński, M. 2008) egyaránt ellenállt. Az előző példákban szereplő középkori és kora újkori eredetű elnevezésekhez hasonlóan a második lengyel időszak
(1919–1939) legkülönbözőbb toponímiai nyomai – egykori utcanevek, lemeszelt
feliratok, csatornafedelek – is sajátos tektonikai ablakokként engednek bepillantást a korszakba az avatott szemek számára (2. kép).

2. kép A második lengyel időszak megkopott nyomai a városban
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A lengyel érát követő szovjet időszakban egyrészt a szocializmus moszkvai és helyi szereplőihez, másrészt a munkásosztály és az iparosítás témaköréhez kötődő
elnevezések kerültek előtérbe. Emellett a kor egyik jelentős – a jelenre is nagymértékben kiható – hozadéka volt Ivan Franko reprezentációjának támogatása is,
akiről ebben az időszakban park, tér, utca, valamint a város legnagyobb egyeteme
is a nevét kapta (Lagzi G. 2014). A szovjet korszak átnevezéseiben Lvov esetében
is megmutatkozott az a hierarchikus logika, melynek értelmében a központi, kiemelt jelentőségű helyek hordozták az uralkodó ideológia legfontosabb képviselőinek neveit. Ennek eklatáns példájaként az elmúlt két évszázad során összesen
17 névváltoztatást megért jelenlegi Szabadság (Свободи) sugárutat, amely a náci
megszállás alatt Adolf Hitler nevét viselte, 1959-ben nevezték át Lenin sugárútra.
Az általa közrefogott reprezentatív téren kapott helyet a még ezt megelőzően,
1952-ben leleplezett Lenin-szobor is, amely évtizedeken keresztül az ünnepi felvonulások és egyéb megmozdulások hátteréül szolgált (Szereda V. 2009). Ezek
az ideológiával átitatott változások természetesen nemcsak a város belső – azaz
a hatalmi reprezentáció szempontjából legfontosabb – részét érintették, hanem
a háborút követően kiépült lakótelepeket és ipari területeket is. Az 1944 előtti
nevén Leányka (Panieńska vagy Jungfern) utcát például Gyár (Заводська) utcára
nevezték át, de a város északi (ipari) részén Traktoros (Трактористів) utca is
volt (amely ezt megelőzően Seweryn Goszczyński lengyel romantikus költő és
prózaíró nevét viselte). A szovjet időszak végéhez közeledve, a politikai enyhülés jegyében 1990 szeptemberében a városi tanács a Lenin-szobor eltávolításáról
határozott (az országban elsőként, az egész Szovjetunióban pedig másodikként),
amelyre több tízezer ember passzív részvételével került sor (a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola – egyetemi tanulmányait akkoriban a városban végző – főiskolai tanárával készített interjú alapján).
Az 1991-es függetlenedéstől kezdődően három főbb, ugyanakkor egymással
is szorosan összefüggő tendencia bontakozott ki a szimbolikus térformálásban.
(Ezek helyi megjelenési formáit ld. például Szereda V. 2009; Lagzi G. 2014;
Sywenky, I. 2014 munkáiban). Az első és legfontosabb változás, hogy az ekkortól ismét átírt toponímia és az újonnan kialakított emlékművi puzzle egy felülről
irányított ukrán nemzeti perspektívát tükröz. Ennek egyértelmű célja az ukrán
karakter megerősítése, városképi elemei azonban nem feltétlenül a mennyiségükben, hanem sokkal inkább a láthatóságuk révén uralják a teret. A turisták által
leggyakrabban látogatott belvárosi területeken például a cirill betűs megjelenítés
mellett latin betűs (ám ugyanúgy ukrán nyelvű) kiírások is olvashatók, így a nyelvi–kulturális hegemónia egyfajta „duplikált nevezéktan” által is megerősítést nyer
az ide látogatók fejében. Általánosságban véve is igaz továbbá a városra, hogy a
konkrét helyi kötődés szempontját sok esetben felülírta az össznemzeti szinten is
értelmezhető (ukrán) nevek adásának gyakorlata (Hrytsak, Y.–Susak, V. 2003).
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Másodsorban – az ukrán jelleg hangsúlyozásával párhuzamosan – a korábbi korszakok és etnikumok emlékezetének háttérbe szorítása, narratíváik felülírása is megfigyelhető (amely a város történetében természetesen egyáltalán nem új jelenség). A
kisebbségi toponímia így egyre kevésbé szolgálja a valódi emlékezést, sokkal inkább a semlegesség és a passzív történetiség mementója, melynek utcanevei, szobrai és emlékművei mára „kihűlt”, „elhalkult helyekként” (Czepczyński, M. 2008)
tátonganak a beavatottak előtt. Lényeges változás emellett az is, hogy függetlenedés óta nemcsak a lengyel múlt még látható nyomainak elfedése zajlik (ld. korábban), hanem immár a szovjet és orosz narratíva felülírása is hatványozottan fontossá vált. Ennek jegyében az új ukrán politikai kurzus a kezdeti dekommunizációs
törekvések mellett idővel az orosz vonatkozású neveket is igyekezett lecserélni. E
folyamat részeként például Mihail Lermontov (Лермонтова) nevét a csecsen szeparatizmus legismertebb vezérére, Dzsohar Dudajev-re (Дудаєва Дж.) cserélték,
amelyet egyik interjúalanyunk egyenesen „cinikus átnevezésnek” titulált (az Ivan
Franko Nemzeti Egyetem Földrajzi Karának egyetemi professzorával készített interjú alapján). Ehhez sok szempontból hasonló módon, Turgenyev (Тургенєв) és
Puskin (Пушкін) nevei pedig az UPA haderő (Героїв УПА; Генерал Чупринк)
1996-os rehabilitálásának estek áldozatul. (Hozzáteendő azonban, hogy később
mégis helyet kapott egy Puskin-emlékmű a városban, amely egyrészt sikeres ellenzéki finanszírozás eredményeként jött létre, másrészt pedig beilleszthető a Lviv
európai kulturális jelentőségét hangsúlyozó szemiotikai hálóba.)
A harmadik nagy tendencia pedig a turizmus felé fordulás, amely ugyan már a
későszovjet időszakban is jelentős volt, ám azóta is egyre nagyobb és nagyobb
mértéket ölt. A már említett latin betűs feliratok kihelyezése vagy a multikulturális névváltozatokhoz, szobrokhoz való részleges visszatérés ebből a szempontból
– az emlékezés helyett – már egyértelműen gazdasági, turisztikai célokat szolgáló
várospolitikai gyakorlatként értelmezhető (vö. Rose-Redwood, R. –Alderman, D. –
Azaryahu, M. 2010). Ennek nagy részét a település régebbi arculatához kötődő,
visszalátogatóknak szóló tartalmak képezik, amelyek főként a Monarchia aranykorát idéző kulturális vívmányokat helyezik előtérbe. Viszonylag új, mindössze
néhány éve megfigyelhető jelenség továbbá az is, hogy a fő városfejlesztési prioritásként megjelölt turizmus révén egyúttal a köztéri reprezentáció depolitizálásának
törekvései is megfigyelhetők az egyébként ideológiával erőteljesen átitatott városi
térben. Ilyen, leginkább a nemzetközi turistáknak szóló köztéri gesztusok például
a Švejk-szobor, egyes meglepő helyeken levő kisplasztikák, különböző mesterségek szobrai (például kéményseprő) és egyéb zsánerszobrok, amelyek végső soron
egy újabb, korábban nem létező réteget írnak a város palimpszesztjére.
Lényeges kiemelni, hogy az egyes korszakok „egymásra íródása” nemcsak a város
egészének léptékén figyelhető meg, hanem akár egy-egy konkrét (kisebb) területen
is. A korábban már említett Pék utca külső végpontján elterülő, ma már valóságos
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múzeumi státusszal bíró Licsakivi temető Lviv legrégebbi sírkertje, amely olyan
kiemelkedő jelentőségű személyek nyughelye, mint Ivan Franko ukrán író és költő, Stefan Banach lengyel matematikus vagy Ilku Marion József magyar festő. A
palimpszeszt metaforájához kapcsolódóan lényeges jellemvonása, hogy a város
osztrák, lengyel, szovjet–orosz és ukrán történelmi rétegeinek emlékeit egyaránt
őrzi, s ezen belül a dominanciájukat vesztett osztrák és lengyel narratívák kollektív emlékezetének különösen fontos helyszínéül szolgál. A nyughelyek közt járva
egyszerre lehet megfigyelni a történelmi és háborús osztrák és lengyel reprezentációkat, a szovjet időszak antiklerikális temetkezését és az ukrán emlékhelyek
fokozódó térnyerését – nemegyszer egymás tőszomszédságában, kusza összevis�szaságot alkotva (3. kép). Michel Foucault (2000/1967) heterotópia-koncepciójából
kiindulva a Licsakivi temető máig fenntartja a kapcsolatot a városi palimpszeszt
ezen csoportokhoz kötődő történelmi rétegeivel, s nemcsak az egyes korszakok
felhalmozójaként (heterokrónia), hanem egyúttal az elmúlás szinkronicitásaként
is értelmezhető (Jung, C. 1972). A temető a város számára így egyszerre a halál
megjelenése és elrejtése, a múlandóságra való emlékeztetés és annak elfogadása (Johnson, P. 2013). Ugyanakkor a sírkert egyben a városi zöldfelületek fontos
részét is képezi, amely szakrális funkciójával együtt a nyugalom helye kellene,
hogy legyen, szöges ellentétben állva a jelenkori profán turisztikai használatával
(Gandy, M. 2012). A temető múzeummá válásával így nemcsak a halál individualizációját, a helyiek „másik városát” figyelhetjük meg, hanem az elmúlás fölött álló
kommemoratív szimbólumokat és a kapunál kiállított jegyártábla révén még a halál
áruba bocsátását is (Foucault, M. 2000/1967; Johnston, T. 2015).

3. kép A Licsakivi temető részlete, a kép bal oldalán egy osztrák, a jobb oldalon egy lengyel,
középen pedig egy cirill betűs sírfelirattal
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Az előző alfejezetben láthattuk, hogy a történelmi belváros kaleidoszkopikus épített környezete egyfajta kirakatként jelenik meg, a település külsőbb részeinek
fizikai arculatát pedig a 20. század közepe óta a szláv (szovjet–orosz–ukrán) hegemónia új rendje határozza meg. A város most bemutatott toponímiája és szimbolikus tájképe ezzel szemben a település teljes területén kizár bizonyos korábbi
szereplőket, csoportokat (Sywenky, I. 2014). Ennek észlelése azonban az egyéntől
is nagyban függ. Az otthoni környezet okozta természetesség és megszokottság
(az ún. homeblindness) jelensége miatt a közterület-elnevezések, emlékművek
és emlékhelyek nem feltétlenül bírnak olyan tudatosult többletjelentéssel, mint
ahogy azt egy külső szemlélő gondolná (Eriksen, T. 2006; Szereda V. 2009). A
homogén – és egyúttal homogenizálni igyekvő – hatalmi narratívák közt élő társadalmi csoportok így egyfajta alternatív városszöveget is írhatnak, amely elvezet
minket a harmadik palimpszeszt-értelmezésünkhöz.
6.2.3.3. Az alternatív városszöveg mint palimpszeszt
Az előző két alfejezetben ismertetett, hatalmi és nyelvi alapon képződő városi tájat és annak szimbólumrendszerét a város legkülönbözőbb társadalmi
csoportjainak politikai és (ellen)kulturális performativitása hatja át. Ehhez
kapcsolódik harmadik palimpszesztünk, amely a városi tér feletti küzdelem
cselekvő kifejezését, annak rétegzettségét mutatja be. Azokra az ukrán etnikai
tömbön belüli vagy azon kívüli kisebb csoportokra fókuszál, akik nem feltétlenül illeszthetők be a felülről jövő nagy narratívákba, nincsenek államilag támogatott köztéri reprezentációik, így a térhasználatukkal és az általuk hagyott
jelekkel alkotnak egy „másik” (pontosabban sok-sok különböző) város-olvasatot. Ezek összessége az ún. alternatív városszöveg (alternative city-text), melynek számtalan megnyilvánulása vesz körül minket (ld. például Erőss, Á. 2017;
Azaryahu, M. 2011; Rose-Redwood, R. –Alderman, D. –Azaryahu, M. 2010;
Palonen, E. 2008 munkáiban).
Miként egy hatalomváltást követően az új hegemón csoport a településképi, toponímiai és emlékművi változtatások által értelmezi újra (és veszi birtokba) a városi teret,
úgy a településen élő kisebb csoportok is különféle re-interpretációkkal – elsősorban a politikai gyakorlatok helyi megkérdőjelezésével – reagálhatnak ezekre (RoseRedwood, R. –Alderman, D. –Azaryahu, M. 2010). Ennélfogva az alternatív városszövegbe beletartozik mindaz, ami nem a mindenkori hatalom/vezetés részéről jön,
a falfirkáktól és a vandalizmustól kezdve a többségtől eltérő szakrális tereken át bizonyos emlékhelyek és köztéri szimbólumok tudatos kerüléséig (Szereda V. 2009).
Esettanulmányunkban e megnyilvánulási formáknak csupán az egyik csoportjára,
a graffitik/stencilek/matricák helyi példáira szorítkozunk, melynek több oka is van.
Egyrészt ezeket a véleménynyilvánítási módokat nagyfokú láthatóság jellemzi (hiszen elhelyezésük célja eleve az, hogy minél többen lássák őket, üzenetük minél
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többekhez eljusson), másrészt kiválóan reprezentálják a városi térben kifejezésre
juttatott vélemények sokféleségét, harmadrészt pedig (jellegükből adódóan) felül is
írhatók – s ily módon önmagukban palimpszeszteket alkothatnak.
Lviv esetében is igaz az, hogy a jelenkori városi szubkultúrák képviselői folyamatosan küzdenek a köztérben való láthatóságért, a közterületeknek legalább
ilyen formában történő (inkább csak szimbolikus) megjelöléséért, „birtokbavételéért”. A város utcáit és tereit járva általános és erőteljes benyomás, hogy graffitik, stencilezés, matricák tekintetében a nyugat-európai városokhoz, továbbá
Kelet-Közép-Európa legtöbb nagyvárosához (például Budapesthez, Prágához,
Varsóhoz) képest is jóval „kidekoráltabb” a település. Az ily módon kifejezett
vélemények ennek megfelelően rendkívül széles skálán helyezkednek el (4. kép).
Az Európa keleti felére jellemző nacionalizmusok (Kőszegi M. 2018) ismeretében
egyáltalán nem meglepő, hogy Lviv utcáin is meglehetősen gyakoriak a (szélső)

4. kép Lviv alternatív városszövegének példái
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jobboldal reprezentációi, amelyek jelenlegi jobboldali pártok szimbólumaitól egészen az önkényuralmi jelképekig terjednek. A városszerte látható horogkeresztek
mellett gyakori még az egyes szélsőjobboldali körök által kisajátított kelta kereszt,
mind önmagában, mind WP (= White Power, azaz fehér hatalom) rövidítéssel kiegészítve. Ugyancsak sok helyütt látható a germán Eihwaz rúnán alapuló, majd
az NSDAP által használt – Németországban ma betiltott – Wolfsangel szimbólum
is, amelynek Ukrajnában egyúttal erőteljes többletjelentése is van, hiszen számos
párt, szervezet és egyéb tömörülés jelképe. Ezt használta például a hivatalosan
1995-ben bejegyzett, ám mozgalom formájában már 1991 óta létező – s éppen Lvivből indult – Ukrán Szociális-Nemzeti Párt, a később számos ultranacionalista és
nyíltan neonáci szervezetet tömörítő, 2008–2015 között létező Szociális-Nemzeti
Gyűlés, de ezen alapul az oroszok ellen harcoló, eredetileg az FK Metaliszt Harkiv
ultráiból alakult (s jelenleg állami forrásokból is finanszírozott) Azov Zászlóalj jelvénye is. A helyi skinhead/bonehead színtér SKINS, LVIV SKINS falfirkáiban az
„I” betű sokszor az SA kiképzőiskoláinak jelvényében szereplő Týr rúnát formázza. Ezek mellett ugyancsak gyakori a Tryzub, egy 1993-ban alapított szélsőjobboldali paramilitáris szervezet logója is, elsősorban stencilek és matricák formájában.
Maga a Tryzub név ugyan Ukrajna címerére (Szent Vlagyimir háromágú szigonyára) utal, a tömörülés teljes megnevezése azonban Stepan Bandera Össz-Ukrán
Szervezet, akik Banderivets néven még újságot is adnak ki.
Ezek a szélsőjobboldali jelképek a városban kis túlzással bárhol előfordulhatnak, egyes esetekben azonban korántsem mindegy az adott graffiti konkrét helye
(vö. Cresswell, T. 1992). A történelmi városközpontban több zsidó emlékhelyet
fújtak tele horogkeresztekkel és ehhez hasonló szimbólumokkal, amelyek helyenként szemmel láthatóan frissen kerültek fel, más esetekben viszont látszólag régóta ott vannak. Ehhez hasonló módon az egykori középkori városfalon kívüli, 17.
század közepén épített, majd 1941 augusztusában a nácik által lerombolt nagyzsinagóga helyét jelző – egyébként ép állapotban levő, olvasható – emléktáblán
egyetlen szót, a „zsinagóga” kifejezést vésték ki, s mellé graffitik is kerültek.
A szélsőjobboldal ikonográfiája mellett természetesen számos egyéb üzenetet is
hordoznak a város falfirkái. Ezek között nagy számban találunk a baloldal gondolatiságát tükrözőket, globalizáció- és kapitalizmusellenes graffitiket („A piacokat a
nép tulajdonába!”) vagy a fogyasztói társadalom kritikáját a környezetvédelemmel
összekapcsolókat (stilizált fenyőfákkal, mellettük „Ne vágd, ne vedd” felirattal).
Mivel az aktuális eseményekre a városi szubkultúrák képviselői rendszerint gyorsan reagálnak, így – a nagy távolság ellenére – természetesen a jelenlegi keletukrán háborús helyzetre történő reflexiók is megjelennek a falakon („Hadiállapot
vagy halál”), amelyek adott esetben Vlagyimir Putyint dehonesztáló jelzőkkel illető feliratokkal is párosulnak. Miként az előző alfejezetben, a (zsáner)szobrok esetében is láthattunk egyfajta depolitizálódási tendenciát, úgy a helyi falfirkák között
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is szép számmal akadnak művészi, filozofikus – vagyis nem politikai – tartalmú
üzenetek, versek. Végezetül, ugyan szintén nem politikai jellegű szembenállásokhoz kötődően, ám kétségtelenül helyi csoportok közötti konfliktusokra reflektálnak
a különböző városi futballklubok szurkolói csoportjainak stenciljei és matricái,
amelyek egyúttal a nyugati minták helyi adaptációját, s ezáltal a glokalizáció és a
kulturális globalizáció (Illés T. 2018) folyamatait is megtestesítik. Ez utóbbi példát
továbbfűzve lényeges kiemelni, hogy az egyes szubkultúrák képviselői nemcsak a
hatalom és a többségi társadalom felé igyekeznek kinyilvánítani a véleményüket,
hanem egyúttal egymással is versengenek, amely egyfajta „vizuális hadviseléssé”
is válhat. Az alternatív városszöveg igazi palimpszeszt-jellegge akkor nyilvánul
meg, amikor a különböző csoportok megpróbálják felülírni egymás nyomait. (E
jelenség néhány példája szintén a 4. képen látható.) A politikai-ideológiai természetű szembenállások ilyetén kivetülése például az anarchia-jel átfirkálása, majd
mellé ugyanazzal a festékszóróval egy (fentebb említett) Wolfsangel szimbólum
felfújása, amely alá ráadásul ezt követően még egy további rajz is került, aminek a
készítője egyenlőséget tett az utóbbi jelkép és egy horogkereszt között. A korábban
ugyancsak említett LVIV SKINS feliratok egyikét is „kiegészítették” a színtér
gondolatiságával vélhetően egyet nem értők, méghozzá a GAY szó – kísértetiesen
hasonló betűmegformálással való – betoldásával. Sajátos felülírásnak tekinthető
ezek mellett a bal felső kép is, amelyen a település középkori latin nevére utaló
„Leopolitans” stencil látható, amely ráadásul – a középkori hatást erősítve – gótikus betűket idéző felirat. Ez a név azonban az FC Lviv egyik ultracsoportját takarja, amelyet nagy valószínűség szerint a konkurens futballcsapatok szurkolóinak
egyike húzott át festékszóróval. Ezek a kiragadott példák véleményünk szerint
mind alátámasztják azt az állítást, mely szerint a városi tér sajátos kulturális küzdőtérként, arénaként fogható fel (Mitchell, D. 2003).
Visszatekintésképpen, a korábbi két alfejezetben számos (materiális és immateriális) példán keresztül láthattuk azt, hogy a mindenkori hatalom szimbolikus és
emlékezeti politikájának formálói az előző rendszerek nyomainak minél gyorsabb
és minél szélesebb körű felülírásán, átértelmezésén dolgoznak. Ennek az alfejezetnek a példái ellenben arra hívják fel a figyelmet, hogy a városi társadalmon belüli számos kisebb csoport és szubkultúra köztéri emlékezetének „kolonizálása”,
átformálása ennél lényegesen lassabban halad (Szereda V. 2009; általánosabban
ld. Nora, P. 2007). Ennek a rezilienciának az eredményeként a város nemcsak a
hatalmi reprezentáció puszta kulisszája, hanem – politikai irányultságtól függetlenül – egyúttal a hegemón struktúrákkal szembeni aktív ellenállás tere is lehet.
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6.3. VÁLTOZÓ HATALOM, VÁLTOZÓ VÁROSI TÉR –  A POLITIKA
LENYOMATAI CHIȘINĂU-BAN
A kelet-európai pufferzóna konfliktusainak egyik dimenzióját a lakosság vegyes etnikai összetétele, illetve az idők során kialakult többrétegű identitás adja.
A kutatás egyik legizgalmasabb célterülete ebből a szempontból az egykori
Szovjetunió egyik tagköztársasága, a jelenleg önálló, de területi integritását megőrizni nem tudó Moldovai Köztársaság.
Az ország mozgalmas története, amit a terület pufferzóna-jellege határozott
meg, a lakosság nagyfokú mobilitásában is testet öltött. Nem csoda, hogy az
ország lakosságának etnikai összetétele a mai napig is heterogénnek mondható
(Illés T. 2018a). A rendszerváltás után a Szovjetuniótól való elszakadás, az ország területi integritásának megszűnése, ugyanakkor fontos stratégiai helyzete
már az 1989-es politikai átalakulástól kezdődően több tudományterület fókuszába
állította a moldovai társadalmi folyamatok vizsgálatát az átmenet első évtizedében (Gabányi, U. A. 1993; Grimm, F-D. –Ungureanu, A. 1995; Berindei, D. 1996;
Cazacu, M. 1996; Hausleitner, M. 1996). Románia 2007-es csatlakozásával az
ország az Európai Unióval is határos lett, így a figyelem az utóbbi évtizedben
újra fokozott intenzitással irányult a Moldovai Köztársaságra (Bosse, G. 2010;
Bochmann, K. et al. 2012; Zabarah, D. A. 2013).
A lakosság etnikai összetételének és a különböző csoportok területi elhelyezkedésének, valamint ezek makroszinten zajló változásainak hátterét már több, a helyzetet
földrajzi aspektusból is megvilágító tanulmány összefoglalta (Neukirch, C. 2003;
Hausleitner, M. 2008). Ehhez már kutatócsoportunk is hozzájárult több írással, többek között az orosz nacionalizmus térségbeli szerepéről (Kőszegi, M. 2016, 2018),
hatásairól, vagy a kelet-európai identitáskonstrukció(k) kialakulásának hátteréről
(Illés T. 2018b; Kőszegi M. –Berki M. –Barta, G. 2018), illetve a moldovai többrétegű identitások elemzése kapcsán (Illés, T. –Bottlik, Zs. 2018). Alább a településhálózat csúcsán lévő fővárost vizsgáljuk a Moldovai Köztársaság városainak
történeti-földrajzi kontextusában. Emellett összefoglaljuk, hogy a hatalom hogyan
próbálta pozícióit a városban megerősíteni az épített környezet formálásával, illetve a különböző léptékek identitáskonstrukciónak hatalmi erősítésével.
6.3.1. Az etnikailag heterogén városi terek történelmi keretei Moldovában
„Moldova” mint fogalom földrajzi definíciója nem egyszerű, mivel az általa történelmileg meghatározott térség jelenleg 5 részre oszlik, melyek különböző országok (Ukrajna, Románia, Moldovai Köztársaság) fennhatósága alá tartoznak
(Cazacu, M. 1996). A főleg a keleti újlatin nyelv helyi dialektusát beszélő lakosság által viszonylag ritkán lakott térségben kialakuló történeti Moldova első
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megalapítása a 14. század 60-as éveire tehető. Ennek az államalakulatnak a század végére stabilizálódtak határai, és erősödött meg gazdaságilag annyira, hogy a
következő bő ötven évben elérte legnagyobb kiterjedését, Ștefan cel Mare fejedelem uralkodása alatt pedig megélte fénykorát is. A 15. század elejétől a területet
elérő oszmán hódítás fokozatosan Isztambul vazallusává tette a térséget, amely
alól a 19. század elején (1812) szabadult meg, jóllehet a Pruton túl fekvő, keleti
felét ekkor a cári Oroszország kebelezte be (Suipur, E. 1993). Ez a térség képezi
vizsgálatunk tágabb célterületét, a mai Moldovai Köztársaságot.
„Moldova” területének fogalmi tartalma az idők során többször, jelentősen változott,
leginkább a szomszédos nagyhatalmi törekvések eredőjeként. Ennek során perifériái
politikailag és gazdaságilag is más-más irányokba kapcsolódtak, ami igen heterogénné tették a településhálózatot és a gazdasági életet alakító folyamatokat is. Ez az
általános pufferhelyzet, pontosabban ezek kísérőjelenségei már ebben az időszakban
sem kedveztek egy olyan városhálózat kialakulásának, amelyek csomópontjain később stabil városok alakulhattak volna ki a történelmi Moldova keleti területén (a
Prut és Dnyeszter határolta térségben, a később Besszarábiának nevezett régióban)
(Grimm, F.-D. 2001). A Fejedelemség 15. századi fénykorát követő bizonytalan katonapolitikai helyzetben egyrészt nem jöttek létre nagyobb népességkoncentrációk,
amelyek maguk szervezhették volna meg belső struktúrájukat és működésüket, ezért
a feudális formák megmaradtak, így a központok sem emelkedhettek ki környezetükből. Másrészt pedig a 15. században fokozatosan jelentős várossá fejlődött fejedelmi központot (Iași városát) a Prut folyó természetes módon választotta el a korabeli
Moldova keleti területeitől. Jóllehet a kereskedelmi tranzitutak fontos szerepet játszottak a térség kohéziójában, így a fejedelemség létrejöttében is, de később mégsem
váltak a városiasodás motorjává, sőt jelentőségük fokozatosan csökkent. Ennek okát
leginkább az oszmán időkben átformálódó gazdasági kapcsolatokban kereshetjük.
Az oszmánok e területen csak néhány katonailag megerősített hely birtoklásával
akarták a Krím-félsziget felé történő terjeszkedésüket biztosítani; a tengermelléktől
északra fekvő területek integrálásával, gazdasági fejlesztésével nem törődtek.
Emellett a központi helyek fizikailag sem voltak megerősítve, hiányoztak a nyugati mintára kiépített, fallal körülvett, jól védhető központok, illetve a jelentősebb települések lakóingatlanjai is kevésbé időtálló anyagokból épültek föl, így
gyakran váltak portyázó hadak vagy éppen tűzvész áldozataivá. A 15. században
történő első említés pl. Chișinăut (oroszul: Kisinyov, magyarul: Kisjenő) egy alacsony népességgel rendelkező, hinterland nélküli, kis falusi jellegű településnek
írja le, ami jellemző lehetett a környék településeire is. A források szerint a 18.
század utolsó harmadában a még mindig nem túl jelentős város lakóinak többsége a környék többségéhez hasonlóan keleti újlatin nyelvet beszélő volt, néhány,
főleg a kereskedelmet kézben tartó, zsidó, örmény, szerb, görög kereskedő család
mellett (Sochircă, E. 2000).
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Ez az általános gazdasági és társadalmi helyzet leginkább a cári orosz állami
rendszer fokozatos kiépítésével változott meg. Ennek keretét az állami érdek mellett (integrálni kellett az újonnan szerzett területet) a nyugalom és biztonság, valamint az elmaradottság leküzdésének társadalmi célzata adta (Hepner, H. 1996).
Az orosz adminisztráció által nyújtott adómentesség, valamint kereskedelmi kedvezmények csábították ide kezdetben nagy számban a zsidó, kisebb részt örmény,
görög lakosságot a korábbi Lengyelországhoz tartozó területek, majd később
Ukrajna és a Krím városaiból.
A 19. század utolsó harmadától az első világháborúig a városiasodás feltételei
a helyi előzményeket és a cári Oroszország korabeli világgazdaságban betöltött
szerepét tekintve jelentősen megváltoztak. A gazdasági helyzet által kialakult új
igényeknek és szükségleteknek megfelelően ÉNY-DK irányban új főutak, K-NY
irányban pedig új vasutak épültek. Bár a cári birodalomba integrált Besszarábia
nagybirtok által meghatározott agrárvidék jellege továbbra is megmaradt, a termékeinek feldolgozását elősegítő feldolgozóipar is fokozatosan fellendült.
Ezzel párhuzamosan Chișinău népességszáma is jelentősen növekedett, ekkor
már nem feltétlenül a migráció, hanem a korszak vége felé már inkább a természetes szaporodás következtében (35. ábra). E korszak folyamán alakult ki
a jelenlegi Moldovai Köztársaság etnikai térszerkezetének alapszövete is. A
döntően agrárvidék rurális lakosságának nagyrészét az újlatin nyelvet beszélők

35. ábra Kisinyov város lakói számának és etnikai összetételének változása
1– moldáv; 2 – román; 3 – orosz; 4 – ukrán; 5 – lengyel; 6 – zsidó; 7 – egyéb. Adatforrás: oroszországi (1897), román (1930), szovjet (1959, 1970, 1979, 1989), moldáv (2004, 2014) népszámlálások
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tették ki, a korábbi századok pufferzóna helyzetét kihasználni igyekvő, és ezzel
a feudális kötöttségek elől menekülő, főként ukrán népesség mellett. A városokban ugyanakkor a tradicionálisan kereskedelemmel foglalkozó, a gazdasági, kulturális életet is kézben tartó zsidó közösség mellett Oroszország központi részeiről ide vándorolt, főleg a helyi adminisztrációban tevékenykedő,
illetve katonáskodó, a politikai irányítást birtokló orosz nyelvű lakosok éltek
(Sochircă, E. 2000). Ez elsősorban a hivatalos státuszba került orosz nyelv elterjedését segítette. Ezzel párhuzamosan az orosz adminisztráció a helyi lakosság városokba áramlását nem segítette elő. A városban a 19. századi első
hivatalos demográfiai adatok szerint a relatív többséget a zsidók alkották (45%),
de az oroszokkal együtt (27%) a két csoport már jóval az abszolút többségét
tette ki az összlakosságnak.
6.3.2. A politikai földrajzi dimenzió – A főváros kérdése Moldovában
A fenti történeti áttekintésből is kiderül, hogy Moldova Pruton túli régiója gyér
városhálózattal rendelkezett. A Besszarábiának nevezett térség Oroszországba
történő integrációja, a viszonylagos nyugalom, valamint a gazdaság erősödése
felvetette azt a problémát, hogy a középkori Moldvai Fejedelemség két részre
osztásával a keleti területeken nem volt olyan megfelelő, központi funkciókkal rendelkező település, amely a közigazgatási terület centruma lehetett volna
(Hofbauer, H. –Roman, V. 1997).
Az erdélyi születésű, Kijevben és görög földön teológiai tanulmányokat végző
Gavril Bănulescu-Bodonit nevezték ki a 18. század végén az orosz egyházi befolyással is bíró Moldva és Havasalföld egyházi helytartójának. Ő Besszarábia
orosz annektálását követően Chișinăuba tette át székhelyét, ami az orosz adminisztrációt is arra sarkallta, hogy a besszarábiai térség központjaként, új fővárosként tekintsen az ekkor is még csupán 7000 lakosú településre. 1828-ban át is került a politikai központi funkció Bender (románul Tighina) városából ide. Ezután
gyorsan nőtt a város jelentősége; bő ötven év múlva már a legvárosiasodottabb
település volt egész Besszarábiában.
A „főváros” kérdése a központi funkciók számának növekedésével, az idő
haladtával nemcsak adminisztratív, de politikai színezetű kérdésként is felmerült
Besszarábiában, és később, a szovjet rendszer idején 1944-től a Moldovai Szovjet
Szocialista Szövetségi Köztársaságban is. Egy tradicionális politikai egység, régen
fennálló határokkal, a gazdasági kapcsolatok kialakította természetes centrummal ideális esetet képezett volna, hogy maga a centrumhelyzetben lévő település
legyen a főváros (Hepner, H. 1994). Ezek az ideális feltételek nem álltak fönn a
szétszakított Moldova keleti részének esetében, a korábbi központtól természetes
akadállyal (a Prut folyóval) elzárva. Jóllehet a térség természetföldrajzilag csak
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északnyugaton nem volt tágabb környezetétől elhatárolva, de a 19. század első
évtizedéig jelentősebb városias településsel szinte egyáltalán nem rendelkezett.
A 19. század változásai miatt, a gazdasági kapcsolatok sokrétűbbé válásával
kiterjedtebbek lettek a társadalmi kapcsolatok, ami a népességszám növekedésével együtt igényelte a magasabban iskolázott csoportokat (az önkormányzatokba, hivatalokba és a gazdasági termelésbe). Az így kialakult kulturális elit
egyre markánsabb közéleti jelenlétével, illetve a polgárosodás megélénkülésével a lakosság mentális térképén is egyre inkább megerősítte Chișinău centrum
szerepét.
A Besszarábia csatlakozásával is létrejött Nagy-Románián belül Chișinău városhierarchiában elfoglalt helyzetét alapvetően két faktor határozta meg, azzal
együtt, hogy a közigazgatási rendszer átszabásával lényegében visszaminősítették a települést. Egyrészt meg kell említeni a román hatalom érdekét és stratégiáját, ami szerint az eddig más pályán mozgó moldáv társadalmat igyekeztek
a román kultúrához igazítani (Gercen, A. A. 2010). Ebben a korszakban alakult meg az operatársulat, a zenei konzervatórium, a képzőművészeti iskola, a
filharmónia, valamint megalapították a nemzeti színház társulatát is. A Iași-i
Egyetem teológiai és mezőgazdaságtudományi fakultásait is ekkor helyezték át
ide. Másrészt pedig nem lehet figyelmen kívül hagyni az ország általános helyzetét a két világháború közötti politikai konszolidáció, illetve gazdasági világválság kontextusában. A tartósan alacsony agrárárak és a válság okozta piaci
összeomlás nem kedvezett az egykori Besszarábia Nagy-Romániába történő maradéktalan beillesztéséhez (Hepner, H. 1994).
Közvetve befolyásolta Chișinău helyzetét az 1924-ben, a korabeli Románia közvetlen szomszédságában létrehozott Moldáv Autonóm Szocialista Szövetségi
Köztársaság megalapítása. Itt a sztálini Szovjetunió stratégiája érvényesült,
amennyiben a fő iránynak a gazdaságban az iparosítást, a mezőgazdaság kollektivizálását, a társadalomban az analfabetizmus visszaszorításaát (iskolakötelezettség bevezetése, az általános képzési szint fejlesztése), illetve esetünkben
a romántól különböző moldáv identitás hatalom oldaláról történő kialakítását
tekintjük. Ez a tény azt is eredményezte, hogy az itteni települések városiasodása is igen erőteljesen megindult. Ennek a jelentősége 1940-ben növekedett meg, amikor Besszarábia a Molotov–Ribbentrop-paktum következtében
a Szovjetunió tagköztársaságává vált. Bár 1941–44-ig Románia visszafoglalta
ezt a területet, de a háború végétől (1945) kialakult a Szovjetunió széteséséig a
Moldovai Szocialista Szövetségi Köztársaság néven egzisztáló, a Dnyeszteren
túlnyúló határral rendelkező politikai egység. Ebben a tagköztársaságban bár
a primátus egyértelműen Chișinău-t illeti meg, a megindult (szocialista) városfejlesztések legalább annyira érintették a tagköztársaság területén lévő nagyobb városokat is (Tontsch, G. H. 1996).
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A város etnikai összetételét a szovjet rendszerben újra a migráció módosította. A
holokauszt következményeként megfogyatkozott zsidó lakosság lélekszámát az
Izraelbe történő folyamatos kivándorlás tovább csökkentette, így számuk mára
elenyésző. Ezzel párhuzamosan a helyi román lakosság száma is erősen csökkent
a háborús veszteségek, az éhínség, illetve a szovjet hatalom által elkövetett erőszakos deportálások következményeként. Ugyanakkor a szovjet iparosítás munkaerőigényének pótlására a hatalom adminisztratív eszközökkel toborzott főleg
orosz, ukrán, illetve belarusz anyanyelvű lakosokat. Ez a folyamat általánosnak
volt mondható a szovjet perifériákon. Ezzel e területek russzifkációja és az orosz
nyelv általános erősödése is komoly támogatást kapott (Ciscel, M. 2007).
6.3.3. A város funkcionális szerkezete
Chișinău jelenleg a Moldáv Köztársaság fővárosa, az ország településhálózatának csúcsán helyezkedik el. Lakóinak száma mintegy 650 ezer, amivel kiemelkedik az ország városai közül. Három jelentősebb város található még az ország
területén: Bălți (146 ezer), a szakadár Dnyesztermenti Köztársaságban fekvő
Tiraspol (128 ezer fő), valamint Bender (83 ezer fő). Azzal együtt, hogy pályájuk a szovjet időszakban együtt haladt, a négy város képe jelentősen eltér egymástól, ami leginkább a városok történelmi tradícióitól és jelenlegi geopolitikai
helyzetétől (illetve közvetve a szláv nyelvűek arányától) függ. A Dnyeszteren túli
terület két legjelentősebb városában a legmagasabb az ukránok és oroszok egyesített arányszáma (Tiraspol 74%; Bender 62%). Az Oroszországon kívül egyetlen
ENSZ tagállam által sem elismert szakadár területen sajátos, a szovjet időszakra
nosztalgiával tekintő helyi identitás alakult ki. Ennek, valamint az elszigeteltségnek megfelelően a két település városképe is az egykori szovjet városok egyfajta
modernizált kontextusába helyezhető (egyes vélemények szerint így néznének ki
a városok, ha ma is létezne a Szovjetunió) (Dumbrava, V. 2002).
Az önálló Moldovai Köztársaságban a románnal szemben önálló moldáv identitást preferáló kollektív társadalmi emlékezet érthetően nem a közelmúlt szovjet-,
vagy az azt közvetlenül megelőző cári orosz időszakra, hanem a még korábbi
késő középkori, önálló Moldvai Fejedelemségre tekint, mint jelenlegi öndefiníciójának alapjára. A még mindig magas szláv anyanyelvű lakossággal rendelkező
Bălți (2016-ban 48%) városképe a történelmi idő megtorpanására, a régi szovjet
városképre emlékezteti az arra járót, amit a jelentős mértékű fizikai amortizáció
fokoz tovább.
A viszonylag alacsony arányú szláv lakossággal (22%), illetve a Szovjetunió összeomlásával (1991) újra nemzetközileg is mérhető jelentőséggel bíró Chișinău ezzel ellentétben – bár nem sikerült a szovjet (és a cári orosz) múltat teljesen eltüntetni – városképét tekintve egy sor sajátosságot is hordoz a többi várossal szemben (36. ábra).
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36. ábra Kisinyov funkcionális morfológiai térképe
Adatforrás: Atlasul Drumurilor 2012
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A tágabb belváros két fontos sugárúttal rendelkezik. Az egyik az ÉNY-DK-i irányú Ștefan cel Mare sugárút, amelyre merőleges a 20. században élt és alkotott
moldovai irodalmárról, Grigore Vieru-ról elnevezett széles sugárút. Az előbbi az
1834-től zajló fejlesztések eredményeként keletkezett, és ma is jól láthatóan kettéosztja a város legkorábban keletkezett magját. Ettől a tengelytől északkeletre
található a város legrégebbi része, a település egykori központjával.
A Bîc folyócska által kimélyített lapos völgyet szegélyező lankákon épült ki a
település még a középkorban. A rendszertelenül kialakított utcahálózat még ma is
kivehető, jóllehet a mai városkép ebben a térségben nem feltétlenül homogén módon már inkább a 19. század második felének hangulatát idézi, és nem nevezhető
a szó klasszikus értelmében óvárosnak (5. kép). Az ezt a városrészt kettéosztó Gr.
Vieru utat már az 1950-es években nyitották meg, amely mentén a szovjet házgyárak termékei, a panelházak sorakoznak, a korszak lenyomatát konzerválva.
A Ștefan cel Mare sugárút mentén kialakított két park körül fekszik a város modern időszakának centruma, ahol számos szakrális épület jelenléte jelzi a térség
kialakításának idején központinak számító helyet (6. kép). Ez a centrumhelyzet
erősödött a második világháborút követő szovjet időszak építkezései következtében, majd a későbbi, rendszerváltás utáni városrendezési folyamatok révén

5. kép Chișinău történeti magja
A városnak ez a térsége jelenleg eklektikus képet muatat. Már a 19. századi gazdasági fellendülés
idején fokozatosan számolták fel a rendszertelen halmazban épült, korabeli falusias jellegű lakóházakat és alakították ki a korabeli városokra jellemző városképet, ami a szovjet időszakban is
hasonló rendszertelenséggel folytatódott. Ma már ebből csak egy-egy utcarészlet látható.
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helyenként a modern city képét is mutatja (7. kép). A jelenlegi centrumot körülvevő terület emeletes házakkal zárt beépítésű térség, több középülettel és kisebbnagyobb parkkal a város 19. századi fellendülését és az új típusú városi terek
kialakulását, illetve kialakítását is szemlélteti (8. kép).
E két, küllemében és funkcionálisan is különböző, összességében a város tágabb
centrumát jelentő teret DNY felől két nagy park, illetve a korábbi rurális jellegű kis településből kialakult, és ebbe az irányba fokozatosan terjeszkedő, főként

6. kép Chișinău mai központja a „Scuraul Catedralei”
A 19. századi cári időszak térkialakítása az új városrész központi térségében lévő két parkból indult ki, amely a későbbiekben a város valódi centrumává fejlődött. A város egyik szakrális épülete
a Krisztus születése katedrális.
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7. kép A Földművelésügyi Minisztérium
épülete (balra)
A város egyik tengelye, a „Ștefan cel Mare”
sugárút mentén a szovjet korszak idejéből
számos középület áll. Ezek a 20. század
második felének modern stílujegyeit hordozva a szovjet modernizációt voltak hivatva hirdetni.

8. kép Egy forgalmasabb kereszteződés a
város cári időkben kiépült részében (lent)
A rajzasztalon megtervezett sakktáblaszerű utcahálózat a térképről is kitűnik. A
városrész szinte egésze a 19. század első
felének hangulatát idézi.
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kertvárosi rész fogja közre. E helyütt is utalni kell arra a tényre, hogy a szovjet
várostervezés panelrengetegjei e területek foghíjain is erőteljesen megjelennek,
csakúgy mint a rendszerváltás utáni nagy kereskedelmi mall központok.
A szovjet korszak erőltetett iparfejlesztései a Bîc folyócska mellett kiépült vasútvonal mentén növelték a város területét. A város tágabb környezetében pedig
a lakosság megnövekedésének következtében szükségessé vált lakások és infrastruktúra épült ki, a szocialista rendszerben szokásos hatalmas területű házgyári
panel lakótelepek képében (9. kép). A rendszerváltás után a kereskedelem a korábbi piacterek környezetét, illetve a fő közlekedési útvonalak mentén található,
még beépítetlen térségeket használta ki.
6.3.4. A hatalom „üzenetei” az épített környezetben
A szovjet rendszer időszaka (1944-1989) Besszarábia korábbi háborús viharaihoz
képest nyugodt periódus volt. A központi funkciók számának növelése és növekedése egyre markánsabbá tette a város tagköztársaságon belüli primátusát. A
kormányzati apparátusok mellett állami egyetem, majd az önálló moldáv tudományos akadémia környezetében moldáv nyelvű könyvkiadó, televízió, valamint új
iskolák, ipari vállalatok alakultak. A rendszerváltás előtt közvetlenül, az 1980-as
évek második felében a Moldovai SZSZK lakóinak 34%-a lakott a városban (további 24% pedig a főváros utáni 3 legnagyobb városban).

9. kép A chișinăui panelrengeteg egy részlete
A város történetének egyik legnyugodtabb időszakát 1945-1989 között éli meg. A leglátványosabban ekkor emelkedett a lakosságszám és ezzel együtt a város területi növekedése is ekkor
a legerőteljesebb. E folyamatot a szovjet házgyári lakóépületekkel jellemezhető városi terek
kiépülése kísérte.
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Időközben pedig a város, mint a Moldáv SZSZK szellemi, kulturális és politikai központja, egyre inkább elfogadottabbá és közismertebbé vált. 1812-ig a politikai helyzetnek megfelelően (a térség nagyobb egységek részeként funkcionált – Moldovai
Fejedelemség, Oszmán Birodalom) ez nem merült föl (Hepner 1994); az orosz periférián azonban egy önálló közigazgatási egységnek ki kellett alakítani a funkcionális központját. A két világháború közötti időszakban, amikor Besszarábia a Román
Királyság részévé vált, ezzel ellentétes folyamat játszódott le, de a szovjet tagköztársaság időszakában, illetve az önállóság kikiáltásának pillanatától ismét a központi
szerepkör vált jellemzővé.
Ez – ahogy már fentebb is említettük – nem csak közigazgatási kérdés. A „főváros”-ság, illetve „fő”-városság ténye is fontos, aminek identitásformáló ereje is lehet. Ennek érdekében a hivatalos orosz politika folyamatosan az ezen a területen
élők romániaiaktól való különbözőségét hangsúlyozta, amelynek része a terület
politikai önállóságát jelképező centrum/főváros kialakításának messzemenő támogatása is. Ezzel álltak szemben a történelmi tradíciók, majd a román nemzeti
érzelmeket ideológiailag becsatornázó román nacionalizmus is, amely különösen a két világháború között erősödött föl a városban. E mentális rétegek mellett
fontos volt ebben a lakosság idők során növekvő rálátása a világra, illetve ezzel
összefüggésben a városiasodás fokának növekedése is, ami viszont a lakosság
számára is vonzó volt, ennélfogva a hatalomnak is érdekében állt ezt elősegíteni
(Ilovan, O.-R. –Sochircă, E. 2011).
Ha sétát teszünk a mai városban, leginkább a történelmi korszakok egymásba
gabalyodása tűnhet föl elsőre. Miután a territoriális kontinuitás nem olyan régi,
nincs egytelen olyan középület sem (néhány templomot leszámítva), amely 1812
előtt épült volna. Elsőként azokat az épületeket, építményeket kell megemlíteni, amelyek az orosz geopolitikai előrenyomulás erősödését, a térségben a friss
hatalomváltást jelenítették meg a helyi lakosság szemében. Ezek közül az egyik
legmeghatározóbb épület a város központjának számító „Parcul Catedralei”-ban
(Katedrális park) található "Krisztus születése" templom (6., 10. kép), amely
Moldova korabeli egyházi vezetője, a már említett Gavril Bănulescu-Bodoni kezdeményezésére, orosz klasszicista stílusban épült 1830-ban. Az orosz adminisztráció támogatta az ortodox egyház materiális jelenlétét is, egy, a korábban muszlim
oszmán érdekszférába tartozó terület kialakuló, illetve kialakítandó fő központjában. A szovjet időszakban ugyanakkor a hatalom egyházzal szemben tanusított
politikájának megfelelően a városi tanács utasítására felrobbantották, így 1962-től
istentiszteletet nem is tartottak benne. Szintén ebben a parkban áll a Diadalív,
az előbbi katedrális és annak később épült harangtornyával a város fő ütőerére,
a Ștefan cel Mare sugárútra merőlegesen. 1840-ben épült az orosz győzelemmel
végződő orosz–török háború (1829–30) dicsőségére, egyben (mintegy a katedrális
kapujaként) az orosz szakrális jelenlét mellett a birodalom politikai megerősödését
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is hirdetve (10. kép). Falán a második világháborúban elesett szovjet katonák emlékére elhelyezett márványtáblák voltak láthatóak, amelyeket a Szovjetunió összeomlását és a Moldovai Köztársaság kikiáltását követően eltávolítottak.
A tér körül a 19. század első felének tervei alapján, főként a század második
felében megélénkülő gazdasági és kulturális élet következményeként épült ki a
város sakktáblaszerű utcahálózattal bíró része, amely ma is több klasszicista középülettel és egybefüggő lakóépülettömbökkel jellemezhető. A város relatív többségét ebben az időben a zsidó lakosság adta, akik a gazdasági fellendülés idején
áramlottak az Orosz Birodalom újonnan szerzett területeinek városai felé. A nagy
„chișinăui pogromok” emlékét őrzi a belváros egy mellékutcájában található emlékmű (11. kép).
Az első világháborút követően az ún. Nagy-Románia létrejöttét célzó új román
hatalom egyik fontos célkitűzése volt a román kultúrát és az együvé tartozást
erősíteni Besszarábiban is. Ennek az épített környezetben nem igazán volt látható
jele, tekintettel az ország nehéz gazdasági helyzetére. Ugyanakkor a centrum másik parkjának sarkán áll a Moldvai Fejedelmeség fénykorában uralkodott, később
szentté avatott Ștefan cel Mare szobra (12. kép). A szobor körüli történet szimbolikus tartalommal bír a város lakói számára, etnikai hovatartozásuk és politikai
attitűdjük szempontjából is.

10. kép A „Krisztus születése” templom mellett a főváros másik szimbóluma: a Diadalív.
1840-ben épült, a bő évtizeddel azelőtt zajlott orosz-török háború emlékére. A felső traktusában
bújó harangot egy török ágyúból öntötték.
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11. kép A 20. század eleji nagy zsidó pogrom emlékműve (fent)
A cári annexió után a város lakosságának
jelentős részét tették ki a kereskedelemmel
és pénzügyekkel foglalkozó zsidó lakosok.
Még az első cári népszámlálás idején is
relatív többségben voltak a városban.
Számuk az 1903-05-ben lezajlott pogromok és az első világháború miatt 1930-ra
visszaesett, majd 1945 után folytatódott
csökkenésük, míg mára szinte teljesen eltűntek.

12. kép Ștefan cel Mare și Sfînt szobra
(balra)
„Grădina publică Ștefan cel Mare și
Sfînt” sarkán áll a Moldovai Fejedelemség fénykorát jelképező szobra. Az 1928ban emelt szobor az újlatin nyelvet beszélő lakosság többrétegű identitása helyett
a stabilabb román identitást próbálja előtérbe helyezni.
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A szobrot II. Sándor orosz cár, román hatóságok által 1918-ban megsemmisített
szobrának helyén állították fel 1928-ban. A szovjet hatalom 1940-es bevonulását megelőzően az alkotást a Romániánál maradt moldvai Vasluiba menekítették,
majd a Szovjetunió Németország általi 1941-es megtámadása után újra visszahozták Chișinăuba, ahonnan 1944-ben a szovjet katonai előrenyomulás miatt újra
elvitték. Végül 1945-ben – egy véletlen folytán – mint szovjet kulturális örökség
került vissza a városba, ahol eredeti kitüntetett helyétől nem messze, de kissé
eldugva állt, majd az 1990-es rendszerváltás után helyezték vissza az 1928-as
helyszínre.
Az 1944-től számított szovjet korszak térkialakítása határozza meg leginkább a
város jelenlegi képét. Ez elsősorban a város korabeli peremén emelt nagy területű
házgyári panelházak által meghatározott lakótelepeket jelenti, amelyek a korszak
városépítészeti emlékeinek a legkompaktabb képét mutatják. Ezek közül kiemelkedik az 1970-es évek végén Botanica kerületben épült, a város nemzetközi repülőterére vezető út mentén két oldalon egy-egy 24 emeletes hatalmas lakóépület,
amelyet azóta is a „Város kapujának” neveznek. A szovjet városépítészet szerte a
belvárosban is nyomott hagyott, bár a korábbi cári időkben épült városrész jellege
többé-kevésbé megmaradt. Ugyanakkor az eredeti városmag képe a sporadikus
szanálások és felújítások miatt jellegét elveszítve már csak az utcahálózatában
emlékeztet a 19. század előtti városrészre (36. ábra). A városközpontban ekkor
épültek a ma is használt középületek, mint pl. a Parlament vagy éppen a kormány
épülete, illetve a szovjet városokra jellemző, széles átvezető sugárutak, amelyek
a korábbi és az újonnan kiépülő városrészeket kötik ma is össze. Ezek mentén
szintén a házgyári lakóépületek adják meg a korszak lenyomatát.
A hatalom társadalommal szembeni attitűdjére jó példa a Ștefan cel Mare
park-ban 1957-ben kialakított eredetileg 12, jelenleg 28 mellszobor szegélyezte
Klasszikusok alléja. Az eredeti koncepció szerint besszarábiai politikusok, írók,
közéleti személyiségek kaptak helyet itt, Ștefan cel Mare és a városban lakó (ide
száműzött) nagy orosz klasszikus, Puskin mellett. Az önállóvá vált Moldovai
Köztársaságban azonban a szoborpark több olyan személlyel is bővült, akik munkásságával a szovjet rendszer idején nem foglalkozhattak.
1949-ben a Moldáv Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság megalapításának
25. évfordulója alkalmával állították föl a Kormányépület előtt egy urali gránitsziklára Lenin szobrát, ahol jelenleg a „Szovjet megszállásnak és a totalitárius
kommunista rezsim áldozatainak emlékműve” található (13. kép). Ez az esemény
a mából visszanézve leginkább azért paradox, mert az 1924-ben Szovjetunióban
megalapított adminisztratív egység nem azonos a háború utáni Moldáv SZSZKval, amely egyébként 1918-tól Nagy-Románia része volt.
E gondolat már az önálló Moldovai Köztársaság térfoglalásának manifesztumaihoz vezet. A külső hatalmi konstellációk által áthatott keleti, újlatin nyelvet
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13. kép A szovjet megszállás és a totalitárius kommunista rezsim áldozatainak
emlékműve (balra)
A 2010 júniusában a Nemzetgyűlés épülete előtt felállított emlékmű hátterében a
kormányépület áll. E helyütt 1991-ig Lenin szobra állt.

14. kép Az elhurcoltak emlékműve, háttérben a főpályaudvar épületével (lent)
A szovjet kommunista rendszer kiépítését a moldáv lakosság elnyomása kísérte
leginkább a sztálini időszakban 1940–41
majd 1944–53 között.
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beszélők identitásának billegése ma is élő (Stawila, W. 1998). Ez a politikai áramlatok szintjén is érzékelhető, amit több kutatás is a románizmus – moldovánizmus
dichotómiába helyez el (Solomon, F. 2002; Belina, B. –Arambaşa, M. 2007). Az
előbbi a románnal azonos kulturális alapokon a modern román nacionalizmus által
áhított egységre helyezi a hangsúlyt, míg utóbbi ugyan ezt nem utasítja el teljesen,
de mindenképpen a már történelminek mondott orosz, illetve szovjet kulturális
kapcsolatok által áthatva egy önálló identitást hangsúlyoz (Van Meurs, W. 2003).
Ugyanakkor nem lehet elfelejtkezni a nagyszámú, magukat ilyen körülmények
között orosznak, ukránnak definiáló, a szovjet embereszmény ideológiájának keretein belül szocializálódott csoportokról.
Talán ezt az ellentmondást tükrözi egyrészt a városközpont határán kialakított és
még ma is egszisztáló „Örökkévalóság emlékműve”, amely a második világháború során a német-román csapatok elleni harcban elesett szovjet hősi halottaknak
állít emléket vagy éppen a főpályaudvar előtt a szovjet rendszer által elhurcolt
lakosság szoborkompozíciója (14. kép).
A többrétegű moldáv identitást (Illés T. –Bottlik Zs. 2018) tükrözik a belváros
utcáinak nevei is. A fő utcák közül csak a Puskin utca, ami nem román (vagy inkább moldáv) személyiségről kapta a nevét. Ugyanakkor a fő sugárúttal párhuzamos utcát Bukarest utcának, vagy a belvárost szegélyező egyik allét Vitéz Mihály
utcának hívják. Emellett – főleg a belváros forgalmas helyein – lépten-nyomon
találkozhatunk egy román kulturális kötődésű, fiatal chișinău-i értelmiségiek által alapított szervezet matricáival (ODIP- Onoare, Demnitate și Patrie – Tisztelet,
Méltóság és Haza), amely nyíltan a románsággal való kulturális közösséget, burkoltan pedig Moldova és Románia politikai egyesülését hirdeti (15. kép).

15. kép „Vreau Unire!” =
"Egyesülést
akarok!”
(jobbra)
Az ODIP Chișinăui fiatal
értelmiségiek által alapított szervezet, amely
a román nemzettel való
kulturális egység erősítését kívánja előmozdítani.
Matricájuk szerte a városban létükre hívja föl a
figyelmet egy fontos identitásképző elem manifesztumaként.
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7. ÖSSZEFOGLALÁS

Könyvünk tudományos szempontú megközelítései négy témát járnak körül.
Először a történelmileg meghatározott törésvonalak változását, valamint a gazdasági és társadalmi szituáció 20. századi alakulását mutattuk be, majd az identitás
térségi elemeire helyeztük a hangsúlyt. Vizsgálataink kiterjedtek az orosz nacionalizmus térségi sajátosságaira, ezzel összefüggésben a különböző etnikumokat
számba vevő orosz és szovjet cenzusokra, valamint az ezekből kirajzolódó etnikai térszerkezetre. Emellett összefoglalást nyújtottunk az európai posztszovjet tér
nyelvhasználatának földrajzi, geopolitikai aspektusairól, illetve az orosz nyelvhez
való viszonyulásairól. A sajátos történelmi, társadalmi és gazdasági miliőben formálódó, különböző etnikumokról szóló részeket követően a szovjet városi lét kialakulását, a városi térhasználat hatalmi reprezentációit, valamint etnikai hátterét
foglaltuk össze esettanulmányok segítségével.
Az első kutatási téma (2.1. fejezet) a térszerkezet történelmi lenyomatait vizsgálta az egykori Orosz Birodalom európai peremterületein. Ez alapján elmondható,
hogy a birodalom ugyan integrálta, de homogenizálni már nem tudta az 1654ben (Ukrajna), 1772-ben (Lengyelország) és 1812-ben (Besszarábia) bekebelezett
területeket az első világháborúig. A demográfiai-gazdasági-társadalmi mutatók
alapján egyértelműen kimutatható, hogy az 1897-ben létező regionális differenciák a kétszáz évvel korábbi határok futásával korrelálnak. Ez arra is bizonyíték,
hogy e fantomhatárok jelentős része olyan „mélyszerkezeti vonal”, amit nem a rövidtávú politikai emlékezet, hanem a hosszútávú (longue durée), eltérő történelmi
pályákból fakadó társadalmi-gazdasági-kulturális differenciák határoznak meg.
Így aztán nem meglepő a rövidebb időt átfogó szovjet birodalmi homogenizáció
sikertelensége.
Továbbá megállapítható, hogy a jelenkori törésvonalak nagy része (belarusz belső
törésvonal, ukrán törésvonal) is egybeesik a korábbi politikai határokkal, illetve a
történeti régiók határaival. A történelmi-kulturális hagyományok a jelenbe is átöröklődtek áttételesen, politikai mozgalmakhoz kötődve, vagy etnikai és regionális
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identitásminták mentén. A mai határok közül Lengyelország és a Baltikum keleti
határa esik egybe egyértelműen az évszázados kulturális-gazdasági törésvonallal.
Az egykori Orosz Birodalomhoz tartozó térség 1930-ban is markánsan elkülönült Európa többi részétől. Lengyelország joggal tekinthető ekkor is Kelet-KözépEurópa részének, mely fejlettségi mutatói alapján valóban létező pufferzóna volt.
A mai Nyugat-Ukrajna és Nyugat-Belarusz 1930-as mutatói alapján homogén
terület volt; karakterisztikájában és fejlettsége alapján is élesen elkülönült az etnikailag lengyel területektől. Ugyanakkor a mai nyugat-ukrán és nyugat-belarusz
területek által 1930-ban mutatott regionális karakterisztika nem volt egyedi,
Európa más térségeivel (Balkán) mutatott hasonlóságot.
E vizsgálatokból az is megállapítható, hogy továbblépési lehetőségként célszerű lenne megvizsgálni a területre 1897-ben jellemző belső egyenlőtlenségeket (ugyanis
adatbázisunkba nemcsak az ujezdek adatait, de a bennük található városokét is bevettük), illetve az ezredforduló utáni statisztikai adatok alapján a törésvonalak és a
regionális, illetve területi egyenlőtlenségek vizsgálatát is elvégezni az egész térségre.
A gazdasági és társadalmi struktúrák áttekintéséből (2.2. fejezet) kiviláglik, hogy
a Szovjetuniót egy olyan, nagyszabású társadalmi kísérletnek tekinthetjük, amely
a korábbi időszakból örökölt, merev és súlyos feszültségektől terhes társadalom,
valamint az európai átlagtól jelentősen elmaradó fejlettségű gazdaság radikális
korszerűsítésére törekedett – radikális eszközökkel. Bár a szovjet rendszer céljait,
illetve az ezek eléréséhez alkalmazott módszereket illetően a legfelső vezetésen
belül is időről időre voltak bizonyos véleménykülönbségek, az alapvető irányok
kitapinthatók. Nyugati eredetű modernista elképzelések és sajátos, általában a
cári korszak problémáira reakcióképpen fogant szükségmegoldások amolyan keverékét alkalmazva a szovjet rendszer központosított diktatúra létrehozásával és
működtetésével igyekezett gyökeresen átalakítani a korábbi társadalmi rendet. A
tulajdonviszonyok széleskörű kollektivizálásban testet öltő mélyreható átrendezése, a központi gazdasági tervezés bevezetése, a felülről vezérelt és erőltetett, sok
esetben nyugati megoldások átvételére épülő technológiai fejlesztés éppúgy részét
képezte ennek a koncepciónak, mint a szovjet társadalom ideális „építőmunkását” jelentő „szovjet embertípus” kialakítása, akinek a fő feladata az anyagi termelés lehető legmagasabb szintre pörgetése lett volna.
Ezek a célok, valamint az elérésük végett alkalmazott eszközök egy olyan rendszer
kialakulásához vezettek, amely a fordista szemléletű, nagyiparra alapozott gazdaság, valamint a nagyipari munkásság létszámfölényével jellemezhető társadalom
meghatározó jegyeit viselte magán. A Szovjetunió összességében Földünk második legnagyobb ipari hatalmává, a második világháború után pedig egyértelműen
katonai szuperhatalommá vált. A szovjet rendszer „forradalmi” jellege ugyanakkor a megvalósítás terén szélsőséges megoldások sokaságához vezetett. Az iparosításra és az urbanizációra erőltetett ütemben, komoly egyensúlytalanságokkal
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került sor, a szovjet gazdaság térbeli koncentrációjának mérséklése (a kevésbé
„hasznosított” országrészek intenzívebb „kihasználása”) pedig újfajta fejlettségi
egyenlőtlenségek kialakulásával járt együtt, város–vidék viszonylatban különösen. A tervgazdaság ellentmondásai sok esetben alacsony hatásfokú, akár kimondottan irracionális döntések és magatartásformák kialakulásához, sőt széles körű
társadalmi elterjedéséhez, valamint a társadalmi és gazdasági struktúrák nagyfokú megmerevedéséhez vezettek. Mindezek révén a szovjet rendszer – különösen az 1970-es évektől – egyre súlyosbodó gazdasági problémákkal kényszerült
szembenézni, amelyek megoldására történelmi léptéken nézve alkalmatlannak
bizonyult. Az 1920-as, 1930-as évek ágazati „ideáljait” tükröző nagyipari gazdaság, valamint a szuperhatalmi haderő, amelyek megteremtése és működtetése
végett a rendszer hatalmas mennyiségű erőforrást áldozott föl, egy ponton túl, a
változó világgazdasági körülmények és a katonai fejlesztések költségének fokozatos emelkedése révén önmaguk fenntartását lehetetlenítették el. A Szovjetunió
így néhány megkésett reformkísérlet ellenére 1991-ben összeomlott.
A korábbi szuperhatalom romjain a legerősebb, legbefolyásosabb szereplő, a tekintélyes nukleáris csapásmérő erejének jelentős részét megtartó Oroszország
is fokozatosan nagyhatalmi státuszba süllyedt vissza mind gazdasági, mind
politikai szempontból. A gazdasági termelés súlyos válságba került, a legtöbb
posztszovjet ország fejlettségi szintje átmenetileg még messzebbre sodródott a
„nyugati” színvonaltól. A szovjet nagyipar gerincét képező ágazatok különösen látványos visszaesésen mentek át. A sok évtizedes iparfejlesztés fényében
Oroszország döntően kitermelőipari bevételeken álló gazdasággá vált, amelynek
gazdasági nekilendülései messzemenően néhány nyersanyag (különösen a kőolaj
és a földgáz) világpiaci árának ingadozásaitól függenek. Az urbanizáció lendülete hosszabb időre megtört, illetve fokozódó belső koncentrációval járt együtt:
miközben Moszkva demográfiai és gazdasági mutatói jelentősen javultak, a kisebb városok jelentős részének kilátásai 1991 után egyértelműen romlottak. A
szovjet „Távol-Észak” és „Távol-Kelet” meghódítása visszájára fordult, mivel a
(többé-kevésbé) piaci viszonyok között e térségek zöme versenyképtelenné vált,
lakosságuk jelentős része elköltözött. Habár a népesség képzettségi és bizonyos
egészségügyi mutatói a gazdasági fejlettség általános szintjéhez képest jók maradtak, a születéskor várható élettartam csökkenése, a demográfiai fogyás, a nemi
részarányok egyenlőtlenebbé válása, valamint különösen a perifériákon az etnikai mozaikosság nyomán kiéleződő konfliktusok egy olyan rendszer összeomlásának örökségét tükrözik, amelynek utóhatásai még sokáig rányomják bélyegüket
a térség alapvető társadalmi, gazdasági és politikai folyamataira.
Vizsgálatunk második pillére kapcsán az orosz birodalmi nacionalizmus hatása a
döntő a posztszovjet térségben élő népek szempontjából (3.1. fejezet). A Kaluga folyó
partján fekvő egykori jelentéktelen városból, Moszkvából nőtt ki a keleti szlávokat
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– a 13. században széthullott Kijevi Rusz után ismét – egyesítő orosz állam, a hatalmas keleti ellenfelet, a sztyeppei nomádokat legyőző birodalom, amely az európai
történelem színpadára lépve vontatottan haladt a modernizáció és a nemzetállami
lét felé. A hatalmas, soknemzetiségű birodalom feletti hatalmat megőrizni kívánó
cárok az orosz kultúra primátusában bízva vágtak bele a Seton-Watson (1977) által
hivatali nacionalizmusnak nevezett oroszosítási politikába, a russzifikációba.
Ennek kudarca a retrográd hatalom bukását, felemásan megvalósított modernizációs kísérlete a teljes orosz hatalmi elit megsemmisülését eredményezte. A multikulturális birodalom területét továbbra is egyben tartó Szovjetunióban más formában ugyan, de jelen volt és sokkal intenzívebben is hatott a russzifikáció, ami
a nemzetek feletti, proletárdiktatúrát építő pártállami rendszernek, annak minden
zengzetes szólama ellenére, orosz nemzeti jelleget kölcsönzött. A Szovjetunió
csak késleltetni, de módosítani nem tudta azt a folyamatot, amelynek során – az
egykori gyarmatokhoz hasonlóan – etnonacionalizmusok bontakoztak ki területén. E késleltetett folyamatban kristályosodott ki az ezredfordulóra az etnikai, és
nem területi alapú orosz nemzeti narratíva, melynek nacionalista megnyilvánulásait a migrációs folyamatokban bekövetkező drasztikus változások eredményezték. E társadalmi jelenséget állította szolgálatába az orosz kormányzat az elmúlt
években. Ennek (az orosz hatalmi elit oldaláról nézve) legsikeresebb és leglátványosabb lépése a Krím-félsziget katonai annexiója volt 2014-ben.
Sajátos nyelvhasználatban (3.2. fejezet) manifesztálódnak Belarusz, Moldova, és
Ukrajna társadalmi törésvonalai, amelyeket a történelem során, különösen a 20.
században, a politika élezett ki. E folyamat földrajzi vonatkozásban is megragadható és legélesebben Ukrajna esetében látható, mivel az ország területi integritása jelenleg nem áll fenn. Az orosz orientációjú, Oroszországhoz több gazdasági
szállal kapcsolódó, iparosodottabb keleti oblasztok felett a központi kijevi kormányzat korlátozott befolyással rendelkezik, és ezekben a körzetekben egyértelmű az orosz nyelvhasználat primátusa. Ezzel ellentétben áll a nyugati országrész,
ahol a nyugati orientáció jellemzőbb, illetve az ukrán nemzeti mozgalom és ezzel
együtt az ukrán nyelvhasználat is mély gyökerekkel rendelkezik.
Belarusz esetében azok a kistérségek, ahol a lakosság többsége a belarusz nyelvet
preferálja a hétköznapokban, leginkább az ország városhiányosabb ÉNy-i részében koncentrálódnak, amelyek korábban szorosabban kötődtek a lengyel hatalmi
centrumhoz, illetve a két világháború között Lengyelországhoz tartoztak. Ezeken
a területeken (vélhetően a nyelvhasználatban is) tetten érhetünk olyan attitűdöket, amelyek korábban a nyugati, lengyel kultúra, a szovjet időszakban pedig a
oroszosítás ellenében erősödtek meg. Ez egyben utal az ország nyelvi és etnikai
átmeneti jellegére is.
Moldovában a többségi keleti nyelvet beszélő közösségben a folyamatos területi
(az egyén számára pedig egzisztenciális) veszteség az alkalmazkodás különböző
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stratégiáit alakította ki a társadalom többségében. Ezt jelzi a 2001-ben bekövetkező belpolitikai fordulat is, aminek köszönhetően egy legalábbis jelszavaiban más
politikai áramlat váltotta a korábbi csoportokat a moldovai politikai porondon.
Belarusz társadalmi dimenziójában, illetve gazdasági orientációjában megfigyelhető Oroszország felé fordulás manapság sem teszi lehetővé a nyelvi alapon történő különbségek hangsúlyozását, és általában a nyelvhasználat megmarad amolyan politikai állásfoglalásként.
A klasszikus etnikai földrajz által használt orosz, szovjet, illetve posztszovjet
népszámlálási adatok vizsgálata (3.3. fejezet) ugyanakkor érdekes következtetésekre ad lehetőséget. Az általunk felhasznált népszámlálások nyelvi, nemzeti
vagy etnikai kategóriái a mindenkori hatalmi viszonyok, a tudományos törekvések és a társadalmi diskurzusok lenyomatainak tekinthetők. Bizonyos időszakokban egyes társadalmi csoportok negatív diszkriminációjára is alkalmasak voltak,
máskor pedig a társadalmi ranglétrán való előrejutás előfeltételeként alkalmazták
a jól beazonosítható etnikai kategóriákat. A politikai elvárások a posztszovjet időszakban is hatást gyakoroltak (és gyakorolnak) a nemzeti statisztikákra, de ezek
jellege, mélysége és hatalomtechnikai beágyazottsága jelentős különbségeket mutat a Szovjetunió egyes utódállamaiban.
Mivel a nemzetiségi statisztikák a hatalmi reprezentációktól és törekvésektől elválaszthatatlanok, ezért az aktuális eredményeket adott térben is időben, az egyén
és a társadalom között kialakult interaktív viszonyrendszer kontextusában érdemes elemezni. A statisztikai adatgyűjtéssel és az eredmények interpretálásával
összefüggő technikai és teoretikai problémák feltárása nem tartozik a könyv céljai közé, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy a statisztikai adatok nem
a „valóság leírására” alkalmasak, hanem a társadalmi jelenségek és események
egyfajta kontextuális megközelítéséhez adhatnak támpontokat. A könyvben megjelenő térképek és grafikonok a cári Oroszország, a szovjet és posztszovjet tér
népszámlálási adatainak vizuális reprezentációi, melyek makroléptékű elemzések elvégzéséhez nyújtanak segítséget.
Könyvünk kutatási tárgyának harmadik pillérét jelentik a részletesebben is tárgyalt etnikai csoportok, amelyek a hatalom oldaláról is támogatott vagy éppen
háttérbe szorítani kívánt identitáskonstrukciói térben és időben is jelentősen változtak. Az egykori szovjet tagköztársaságokat felölelő Közép-Ázsia (4.1. fejezet)
a 19. századi gyarmatosító törekvések révén került a cári Orosz Birodalom érdekszférájába. Területe az egykori Turkesztán része; a félsivatagi, sivatagi extrém
éghajlatú környezet az oázislakó, földművelő iráni népek, és a nomád, félnomád
állattenyésztő türk népek hazája. Az iszlám vallás szent központjai és az iszlám
kultúra több évszázados őrzői az orosz hódítással kiléptek orientalista titokzatosságukból, és mind inkább be kellett fogadniuk betelepülő hódítókat, valamint az
általuk képviselt kultúrát és a nyugati típusú modernizációt.
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A második gyarmatosításként aposztrofált szovjethatalom erőteljesebb transzformációt idézett elő társadalmaikban. Az iszlám kultúra szinte teljes háttérbe szorításával egy időben nemzeti identitást adott az előzmény nélküli tagköztársaságok
többségi etnikumainak, amelyet az orosz mintára létrehozott oktatási rendszer és
bürokratikus államgépezet, valamint anyanyelven nyomtatott sajtó révén igyekezett a helyi lakosság életében meggyökereztetni. Ugyanakkor a szovjet ideológiához és a rendszerhez hű káderek kiművelése érdekében e csatornákon keresztül
zajlott az orosz kultúra által meghatározott szovjetizáció. Az iparosítással összefüggésben jellemző nagyarányú orosz migráció a russzifikáció folyamatát tette
intenzívebbé. A markáns orosz jelenlét mellet a második világháború utána deportálások okán még inkább szövevényessé a térség etnikai térszerkezete.
A posztszovjet közép-ázsiai társadalmakban a 21. század kezdetén a különböző kultúrák és civilizációk történelmi rétegeinek egymásra vetülései figyelhetők
meg (Collins, K. 2003). Az autoriter központi hatalmi elitek által közvetített,
kifejezetten etnonacionális jelleget öltő nemzeti vonal sokkal inkább a szovjet
időszak erőltetett identitáskonstrukcióinak öröksége, mintsem a társadalom oldaláról érkező mozgalmak eredője. További rétegként a vallási megújulás lehetőséget teremtett az iszlám kultúra ismételt felvirágzására a térségben. Azonban
a mindennapokban leginkább a klánokhoz köthető kulturális hatások szövik át a
mikroközösségek szintjén a társadalmak életét.
Némiképp eltérnek az identitásképző folyamatok a szinte az egész posztszovjet
térségben jelen lévő tatárok esetében (4.2. fejezet). E gyűjtőfogalom sokunknak
inkább történelmi kifejezésként és nem valós népcsoport neveként használatos.
A barbárság és elmaradottság szimbólumaként létező „tatár” hosszú évszázadok
nyomán formálódott iszlám közösségekké a mindenkori orosz állam történetében. A hódító és meghódított közötti kölcsönhatás eredményeként pedig egy hatalmas országban egymás mellett élő tatár közösségek léteznek a 21. században.
A korábban Európával közvetetten, a pravoszláv kultúrán és a szovjetrendszeren keresztül érintkező volgai tatárok földgázvagyonuk révén a globalizálódó
világgazdaságba integrálódva életmódjukban még inkább nyugatias vonásokat
mutatnak. A kapitalizmus, a modernizált társadalom, az önigazgatás lehetősége
köreikben is megindította az etnikai alapokon szerveződő nemzeti mozgalmakat,
azonban a szovjet időszak ideológiai hatásai, valamint felemás transzformációja
nyomán jelen lévő russzifikáció okán a belső társadalmi törésvonalak erősebbnek
bizonyultak a nemzeti mítoszoknál.
Míg a krími tatárok 20. századi tragédiája ellehetetleníti nemzeti önazonosságuk érvényesülését, a szibériai tatár közösségek nem is léptek az etnikai alapokon szerveződő kollektív érdekérvényesítés útjára. Az egymástól több ezer kilométerre élő krími, volgai és szibériai tatárok nyelvi és vallási közösségén túl a
kollektív azonosságtudat igen eltérő módozatai alakítják közösségeik életét a 21.
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században, amelyben kulcsszerepet játszik a mindenkori orosz hatalom és viszonya az egyes tatár közösségekhez, valamint azok településterületéhez.
Tanulságos az orosz frontier homlokterében élő buddhista közösség vizsgálata
is (4.3. fejezet). A kalmükök szimbolikusan és tényleges értelemben is hosszú
utat jártak be, amíg etnikai identitásuk az intézményesülés szintjére léphetett.
Maguk mögött hagyva a törzsi viszálykodásokat Dzsungáriában, a közép-ázsiai pufferzóna mentén vándorolva a nagyhatalmi vákuumhelyzetet élvező Volgadelta tágabb környezetében leltek életvitelükhöz ideális új szállásterületre.
Azáltal, hogy a Volga bal partjáról döntő részük a visszatelepülés mellett döntött,
a kalmük szállásterület a későbbiekben nyugatra tolódott, puszta fennmaradását pedig a cári rendszerbe történő integráció biztosította. Ugyan a cári politika
russzifikációja az Orosz Birodalom többi perifériájához hasonlóan Kalmükföldön
is a politikai-kulturális mozgástér beszűküléséhez vezetett, a kalmükök valódi
jogsérelme a sztálini purifikáció totális deportálásában csúcsosodott ki. Viszont
a desztalinizációnak köszönhetően előbb a szibériai száműzetés évei értek véget,
majd az ezt követő, relatív nyugalmat ígérő időszakban a kalmükök tagköztársaságukban növelhették etnikai részarányukat és ezáltal társadalmi pozícióikat.
Jóllehet a több száz éves oroszországi/szovjet hatások bizonyos fokú akkulturációt
eredményeztek (elsősorban a kalmük nyelv és hagyományos életmód terén), a
szovjet korszaktól kezdődően az etnikai szempontok alapján érvényesített szubszidiaritás a kalmük identitás biztosítéka lehetett. A rendszerváltást követően
Kirszan Iljumzsinov elnöki pályafutásának példája igazolta a legjobban, hogy a
helyi elitek a törvényi keretek plasztikus értelmezésével milyen szintű önállósodásra voltak képesek az Orosz Föderáció tagköztársaságaként, amelynek hatásai
a kalmükök kulturális újjáéledésében is döntő szerepet játszottak.
Összegzésként adódik a kérdés, hogy vajon a kalmük sztyeppén maradottak, vagy
az 1771-ben kivándoroltak tudták sikeresebben megőrizni csoporttudatukat az
utóbbi majdnem 250 év távlatából? Ahogy arra a fentiek is rávilágítottak, a visszavándoroltak (legalábbis akinek sikerült elérni a Kínai Birodalom határait) beolvadtak a mongol nemzetbe, így jelenleg már egyáltalán nem jelennek meg önálló
etnikai csoportként. Másfelől a Volga keleti partján „rekedt” kalmüköket ugyan
a későbbi évszázadok sorozatos hányattatásai érték, de jelenleg Oroszországon
belül saját autonóm köztársasággal rendelkeznek és a kalmük kultúra (főleg a
buddhizmus kapcsán) valóságos reneszánsza tapasztalható.
Könyvsorozatunk második kötetében a moldávok kapcsán már szó volt egy, az
orosz/szovjet expanzió perifériáján lévő olyan csoportról, amelynek etnikai területét a geopolitikai erőegyensúly által kialakított határok kettévágnak. A nem túl
erős, de a periférikus helyzetben lévő csoportok számára kétségkívül meghatározó
hagyományos kulturális kapcsolatok elvágása, illetve új identitáskonstrukció(k)
kialakítása főleg a szovjet időszakban több csoport esetében is kitapintható volt.
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Jelen kötetünkben a karélok, azeriek és a tádzsikok etnogenezisén keresztül próbáltuk bemutatni e folyamatokat.
A karélok megkülönböztetése a környező balti-finn nyelveket beszélő csoportoktól
sohasem volt egyszerű (5.1. fejezet). A népvándorlás záró aktusaként, a letelepedő
suomi és häme csoportoktól keletre, a karél törzs településterülete a mindenkori
Orosz Birodalom északnyugati, illetve Finnország (sokáig a Svéd Királyság részeként) nyugati peremterületeinek átmeneti zónájában helyezkedett el. A karélok
többségét az ortodox világ kultúrája befolyásolta évszázadokon keresztül, de a határok vándorlása miatt – különösen a Karjalai-földszorosban – többen váltak a
nyugati kereszténység követőivé. A lutheránus és az ortodox karélok nem csak
vallási értelemben különültek el egymástól, hanem a két vetélkedő nagyhatalom
(Svéd Királyság, cári Oroszország) katonájaként egymás ellen is harcolniuk kellett.
Etnokulturális értelemben a finn-karél viszonyt a nyelvileg egymáshoz közel álló, de egymástól mégis elkülönülő szerb-horvát, cseh-szlovák vagy magyar-moldvai csángó kapcsolatrendszerrel lehet értelmezni. Hasonlóan délszláv
szomszédainkhoz, a karélok egy jelentős részét az ortodox vallás és a nyugati kereszténység választja el egymástól. A csehek és a szlovákok viszonya abban hasonlít, hogy a 19. századra Orosz-Karélia lakói ugyanúgy váltak részévé
a cári Oroszországnak, ahogyan az akkori szlovákok integrálódtak a magyar
társadalomba. Az „anyaországok” (Csehország, Finn Nagyhercegség) pedig autonómiával és kialakult nemzeti öntudattal rendelkeztek a Monarchián, illetve
Oroszországon belül. A magyarokhoz nyelvileg kötődő moldvai csángók mindig
Magyarország politikai határain kívül éltek, ahogyan a kelet-karéliai karélok is.
Az idegen közegben felgyorsuló asszimiláció mindkét területre jellemző volt, és
ez a folyamat a mai napig tart (Horváth Cs. 2010).
A fenti hasonlatok kizárólag makroléptékű általánosításokra alkalmasak, többek
között nem veszik figyelembe a finnországi és a lutheránus karélokat. Valójában
a finnek és a karélok között nem lehet egyértelmű territoriális vagy ideologikus
határt húzni. Ráadásul úgy tűnik, az orosz- és finn-karéliaiak közötti, évszázadok alatt létrejövő történelmi-kulturális különbségek miatt, maguk a karélok is
megosztottak, de a 19. századi finn nemzetépítésben játszott szerepük, továbbá a
nyelvi-regionális hasonlóság mégis egy csoportba sorolhatóvá tette őket.
A 20. század első felében Kelet-Karélia felértékelődött Finnország számára és
Szovjet-Oroszország is különleges szerepet szánt neki. A „karél kérdés” a finn
nemzetpolitikai és expanziós diskurzusok centrumába került, miközben SzovjetOroszország a forradalom-exportjának legfőbb bázisává próbálta fejleszteni
Kelet-Karéliát. A két megközelítésben egy volt csak közös: a karélokat a nagy
tervek végrehajtóinak tekintették csupán, és nem vették figyelembe a terület multikulturális jellegét. A nagyravágyó projektek egyike sem valósult meg, a karélokat azonban, a nyelvi hasonlóság okán, a finn nemzet részének tekintették,
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a karél nyelvet pedig finn nyelvjárásnak. Bizonyos mértékű „finnizáció” a határ
mindkét oldalán megfigyelhető volt, Sztálin rémuralma azonban ennek véget vetett a Szovjetunióban. Az etnikai identitás offenzív megváltoztatására irányuló
törekvések azonban tovább folytatódtak: a tudományosan megtervezett, de rendkívül rövid ideig tartó ellen-finnesítés (azaz karelizáció) után ismét a finnekhez
való közeledést erőltették, a 2. világháború végére pedig Nyugat-Karélia jelentős
része is a Szovjetunióhoz került. Az identitásválasztáshoz kötődő erőszak és bizonytalanság az asszimilációt segítette elő, mely adaptív stratégiának bizonyult.
A Szovjetunió megszűnése után a határokon átnyúló kapcsolatok erősödése és
a turizmus fellendülésének következtében egy újfajta, emlékezet-orientált karél
megújhodás figyelhető meg a határ mindkét oldalán, jóllehet a népszámlálások
adatai szerint a karélok létszáma folyamatosan csökken.
A Kaukázuson túli, önmagukat politikailag és gazdaságilag Európához kapcsoló egykori szovjet tagköztársaságok legkeletibb állama az 1991 óta független Azerbajdzsán (5.2. fejezet). Az azerbajdzsáni nemzet létrejöttét a cári Orosz
Birodalom hódító törekvései segítették elő, amelyek leválasztották az azeri nyelvet beszélő népek településterületének északi részét, és a korábbi keleti kapcsolatrendszer helyett a Nyugathoz, valamint a hozzá kapcsolódó, kapitalista
jellegű gazdasági modernizációhoz igyekeztek kapcsolni, ami megindította az
itt élő közösségek társadalmi átalakulását, egyúttal életre hívta nemzeti jellegű
törekvéseiket.
A mai Azerbajdzsán területét a Szovjetunió központi vezetése alakította ki, és
eltérő ideológia alapokon ugyan, de a modernizáció, az erőltetett iparosítás és
a szekularizáció révén hozzájárult a tagköztársaságban élő társadalom további
átalakulásához, etnikai alapú csoporttudatának erősödéséhez. A kevésbé átgondolt határmeghúzások okán fennálló etnikai jellegű feszültségek azonban a
Szovjetunió szétesésekor ebben az államban is felszínre hozták a vitás kérdéseket, ami Hegyi-Karabah kapcsán fegyveres összecsapásokat is eredményezett. A
megoldatlan helyzet egyben az etnonacionalista jellegű törekvéseket is erősítette,
hozzájárulva a posztszovjet azerbajdzsáni nemzet öndefiníciójához. A államhatalom által is meghatározott azerbajdzsáni nemzeti identitásban központi szerepet
játszik a terület integritásának kérdése mellett annak kincse, a stratégiai nyersanyagot adó szénhidrogén-lelőhelyek, amelyet az önállóság és függetlenség zálogának aposztrofált a szovjet időkből átmentett hatalmi elit.
A független Tádzsikisztán (5.3. fejezet) instabil belső integrációja és ennek megfelelően kevésbé érvényesülő identitáspolitikája vagy társadalmának fragmentált
azonosságtudata nagy arányban köszönhető a régóta tartó orosz-szovjet hatalom
jelenlétének. Ugyan a klasszikus gyarmatosítást a cári Oroszország időszakához kötjük, a bolsevik hatalomátvétellel új elnyomó struktúrák alakultak ki és
válságukkal a régiek mélyülhettek el újra. A Szovjetunió mindenkori vezetése
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a forradalmi baloldali politikát (eltérő kilengésekkel) egy sajátos, vanguardista
módon interpretálta (Kiss V. 2018). Marxista gyökereik révén ideológiájuknak
az antiimperializmus meghatározó eleme kellett volna legyen, azonban KözépÁzsia esetében ez csupán retorikai fogásként jelent meg (Sidaway, J. D. 2002). A
szovjet felfogású internacionalizmus egy expanzív új hegemóniaként működött,
mely a formális Oroszországot szubaltern birodalmi klausztrofóbiájából igyekezett kimozdítani (Gramsci, A. 1977; Morozov, V. 2015). Közép-Ázsia eme
nagyhatalmi törekvés része és áldozata lett, ahol Tádzsikisztán mai napig fontos
geopolitikai frontot képez az orosz érdekeltségek mentén, ami rányomja a bélyegét az ország belpolitikájára is (Nourzhanov, K. –Bleuer, C. 2013). A fentiek
alapján megállapítható, hogy a posztszovjet helyzet általános struktúrák és különböző identitás-válságjelenségek okozója, azonban a képzelt közösség kialakulását gátló tényezők közt bőven találhatunk a tradicionális társadalomból visszamaradt és a neoliberalizálódással bekerülő hatásokat (Anderson, B. 2006/1983;
Sidaway, J. D. 2002). Tádzsikisztánban a négy nagy narratíva (tradicionális-iszlám, cári orosz, szovjet, posztszovjet) hibrid identitásait figyelhetjük meg, jelentős
területi különbségekkel (Bhabha, H. 1994). Az egyetlen biztos közös pontnak
látszó tádzsik nyelv, akár egy sikeres politikai projekt, betölti a kapcsolattartás és
adott esetben a kulturális transzfer szerepét, ugyanakkor önmaga nem volt képes
egységes vélemény- vagy sorsközösség, végső soron pedig egy nemzet kialakítására. A hibrid identitások legfőbb komponensének a fejlődő regionalizmus és az
ezt tápláló helyi területi és származási kötődések mutatkoznak, melyhez sajátos
mobilitások, kapcsolati hálók tartozhatnak. A helyi és regionális hatalmon keresztül az államot pótló, gyakran informális viszonyok újratermelik a központi
hatalom töredezettségét, viszont lehetőséget adnak egy Közép-Ázsiában hagyományosnak tekinthető, de újfajta nomadizációnak, melynek egy autonómiákon
alapuló horizontális társadalom lehet a kitűzött utópiája. Ebben a megközelítésben már nem hibrid, sokkal inkább fluid identitásokról és hatalmi hierarchia helyett társadalmi szövetségekről beszélhetünk (Bhabha, H. 1994; Deleuze, G. –
Guattari, F. 2005/1987). A jelen Tádzsikisztánja azonban még mindig a szovjet
modernizáció mimikrijét és a régiúj elitek társadalomhoz való ambivalens viszonyát éli meg (Bhabha, H. 1990). A szűk politikai-gazdasági elit tekinthető a
fejlesztési narratíva letéteményesének, amivel megjelenik a posztkoloniális társadalmak korlátozott és érdekvezérelt felzárkóztatása. A fejlesztések irányított
módon, egyfajta nyugati feltételrendszerben zajlanak, ahol a megszerzett vagy
előállított tudás és a valós hatalom is külsődleges, míg az örökké lemaradott fejlődés és fejletlenség a helyi és regionális tájba íródik (Harris, L. M. 2008; Illés T. –
Bottlik Zs. 2018). Ellenben az informális hatalmi és gazdasági tevékenységek a
központi hatalom és az alulról szerveződés találkozási pontjai (Engvall, J. 2006).
Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a posztkoloniális függetlenedés nem
238

Összefoglalás
feltétlenül vezet szervezett nacionalizmushoz, és nem fogalmazódik meg az európai tradícióknak megfelelő nemzetállami törekvésben sem (Akbarzadeh, S. 1996;
Spivak, G. C. et al. 2006). Ebben az esetben pedig a mindenkori tádzsik központi
hatalom vált, válhat és válik posztkoloniális szereplőből kolonizálóvá.
Végezetül a negyedik kutatási pillér, a posztszovjet városi tér sajátosságairól az
alábbi gondolatokat fogalmazhatjuk meg. Vizsgálataink alapján megállapítható,
hogy míg a szovjet éra Minszkje (5.1. fejezet) a szovjet város tipikus fejlődési
útját járta be, addig a poszt-szovjet érában a város fejlődése számos vonásában
egyedi karakterű, ami sokkal inkább a belarusz különutassággal függ össze. Ez
a különutasság azonban – nagy vonásaiban – épp a szovjet fejlődés folytatódása.
A belarusz főváros a 20. század második felében a leggyorsabb ütemben növekvő
főváros volt a közép- és kelet-európai térségben, ami az egész ország urbanizációjára is rányomta bélyegét. Minszk, amely a 20. század elején csak alig volt
több, mint egy visszamaradott provincia-központ, a század végére igazi szovjet
munkás-metropolisszá vált.
Ahogy sok tekintetben a szovjet rendszer átformálta a belarusz nemzetet, úgy
kreálni kellett ehhez egy fővárost is, ami az ország közepén fekvő Minszk lett.
Christaller az 1940-es években a saját központi helyek modelljébe beleláttatta a
nemzetiszocializmus alapelveit is, ami a településhálózat különböző szintű központjait a hatalmi, irányítási hierarchia szintjeiként is értelmezte. Bár Christaller
effajta logikai eszmefuttatását vélhetően az érvényes diskurzushoz való igazodás
ösztönözte, ám e logikát – Christaller központi helyek modelljével együtt – a szovjet rendszer is igyekezett magáévá tenni. Minszk nemcsak a legnagyobb belarusz
város lett a második világháború utáni roppant gyors fejlődés eredményeként, de a
függetlenné válással, mint monocentrum lett az új, poszt-szovjet hatalmi hierarchia
csúcsa. Ugyanakkor a kutatás során többször is felvetődő kérdés („Poszt-szovjet város-e Minszk?”) még pontosabb megválaszolására további kutatások szükségesek.
Lwów/Lemberg/Lvov/Lviv városának mozgalmas történetén keresztül a
palimpszeszt – számos tudományterületen alkalmazott – koncepcióját mutattuk be
(5.2. fejezet). Az általunk ismertetett példákon túltekintve lényeges kiemelni, hogy
természetesen a háromféle palimpszesztünk egyike sem tekinthető „késznek”, befejezettnek. Amint azt a terepbejárásunk is megerősítette, a mindenkori hegemón
pozícióban levő csoportok nem csupán az épített környezetben (vagyis a fizikai
térben) igyekeznek újra és újra megmutatni a hatalmukat (az építés és a lebontás,
az átalakítás és az érintetlenül hagyás, a felújítás és az elhanyagolás dialektikáján
keresztül). Vezető szerepüket emellett az emberek fejében, azaz mentális terében
is próbálják bebiztosítani (közterület el- és átnevezések, emlékművek és emlékhelyek, köztéri szimbólumok képében). E törekvésekkel párhuzamosan azonban
a legkülönbözőbb társadalmi csoportok is folyamatosan formálják az alternatív
városszöveget, akár a hatalmon levők céljaival megegyező (azokat megerősítve),
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vagy azokkal gyökeresen ellentétes módon, saját (ellen)véleményeiket megfogalmazva (graffitik, stencilek és matricák formájában hírül adva, rongálások révén,
vagy nem hivatalos elnevezésekként generációról-generációra átörökítve).
Lviv példáján túl ugyanakkor általánosságban, bármilyen város, sőt, akármilyen
földrajzi tér esetében fontos ez a hármasság. Mind a fizikai környezet vizsgálata,
mind az abban helyet kapó reprezentációk (szimbólumok, jelentések, ikonográfia) értelmezése, mind az adott teret használók performativitásának megragadása
szükséges ahhoz, hogy a társadalom térbeliségét teljes valójában szemlélhessük.
Henri Lefebvre (1991/1974. p. 369.) szerint azok a vizsgálatok, amelyek e három
szempont közül csak az egyikre fókuszálnak, szükségszerűen leegyszerűsítők és
homogenizálók. Lényeges tehát, hogy saját kutatási terepünk esetében is törekedjünk az érzékelt (fizikai) tér, az elgondolt (mentális) tér és a megélt tér együttes
figyelembe vételére – amint erre a palimpszeszt koncepciójának segítségével tanulmányunk is kísérletet tett.
A jelenleg összeségében inkább eklektikusnak mondható chişinăui városképen
mély nyomot hagytak azok a különböző hatalmi törekvések, amelyeknek az idők
során területi aspirációi voltak a jelenlegi Moldáv Köztársaság területére. Ez a
tény a köztes- és kelet-európai térben különösen látványos az európai posztszovjet térségben, ahol viszonylag rövid időn belüli többszörös hatalomváltás történt.
Ezek leginkább a 19. század elejétől határozták meg a politikai történéseket és
ezzel együtt a város kialakulására és életére ható gazdasági és társadalmi folyamatokat. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a városra a jelenlegi globalizációs
folyamatok is hatással vannak, melyek manifesztumaival a várost járva szintén
találkozhatunk. Fontos továbbá, hogy a történelmi múlt, a jelenlegi politikai helyzet és a nyelvi-kulturális szituáció több, helyi identitás-konstrukciót és menedzsmentet eredményez, ami a hatalom oldaláról a városi terek (ki)használásában, az
épített környezetben sokszor amolyan történelmi vagy inkább Lvivhez hasonlóan
településfejlesztési "palimpszesztként” jelentkezik.
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Gyuris Ferenc (2.2-es fejezet)
PhD, egyetemi adjunktus (elte ttk, Földrajz- és Földtudományi Intézet).
Felsőfokú tanulmányait az elte ttk geográfus szakán, valamint egy Erasmusösztöndíjas félév erejéig a berlini Humboldt Egyetemen végezte. Regionális elemző szakirányos geográfus diplomáját az elte-n szerezte 2008-ban, doktori fokozatát a Heidelbergi Egyetem Földrajzi Intézetében 2012-ben. Fő kutatási területét
a térbeli egyenlőtlenségek, a szocialista és posztszocialista térségek földrajza, a
tudás földrajza, valamint a geográfia története jelentik. Intézeti munkája mellett
az elte Márton Áron Szakkollégium Természettudományi Műhelyének vezetője.
Illés Tamás (3.3-as, 4.3-as fejezet)
doktorandusz, (elte ttk, Földrajz- és Földtudományi Intézet)
Földrajzból alap-, majd mesterszakos diplomáját az ELTE TTK-n szerezte, miközben egy félévet volt a Heidelbergi Egyetem vendéghallgatója. Doktori tanulmányait 2016-ban kezdte meg az ELTE Földtudományi Doktori Iskolában.
Kutatásainak homlokterében etnikai- és vallásföldrajz, geopolitika, valamint a
történeti demográfia földrajzi dimenziói állnak. Az Etnikai- és Vallásföldrajzi
Műhely tagja. Az Etnikai- és Vallásföldrajzi Tudományos Műhely tagja.
Karácsonyi Dávid (6.1-es fejezet)
PhD, tudományos munkatárs (mta csfki, Földrajztudományi Kutatóintézet)
2004 óta foglalkozik intenzíven Ukrajnával illetve a tágabb európai posztszovjet
térséggel, ahol terepi kutatásokat is végzett. Regionális földrajzi publikációinak
középpontjában az európai posztszovjet térség regionális fejlődése, továbbá a
csernobili baleset hosszú távú regionális társadalmi hatásai állnak.
Kőszegi Margit (3.1-es, 4.1-es, 4.2-es, 5.2-es fejezet)
PhD, tudományos munkatárs (elte ttk, Földrajz- és Földtudományi Intézet)
Földrajz és történelem szakos tanárként, több év középiskolai tanítás után 2008-ban
kezdte meg doktori tanulmányait az elte Földrajz-, Földtudományi Iskolájában, ahol
2011-ben védte meg értekezését. Kutatási területe a posztszocialista, etnikai jellegű
társadalmi folyamatok vizsgálata. Jelenleg az elte tudományos munkatársa, és az itt
működő Etnikai- és Vallásföldrajzi Tudományos Műhely tagja.
Linc Annamária (5.2-es fejezet)
doktorandusz (elte ttk, Földrajz- és Földtudományi Intézet).
2016-ban földrajz szakos tanár (BSc), 2018-ban turizmusfejlesztő geográfus (MSc)
oklevelet szerzett. Ezt követően 2018-ban kezdte meg doktori tanulmányait az
ELTE Földtudományi Doktori Iskolájában. Kutatási területe kiterjed Kárpátalja
turisztikai ágazatára, illetve a magyar-ukrán határ menti területek együttműködési
kapcsolataira és annak jövőbeni alakulására.

