
STANDEISKY ÉVA

ÚJABB TÖRTÉNETI IRODALOM AZ 1950–1970-ES
ÉVEK SZOVJETUNIÓJÁRÓL

Áttekintésem célja, hogy a Szovjetunió hidegháborús korszakáról szóló, fő-
ként orosz nyelvű történeti munkákban olvasható újabb kutatási eredmé-
nyeket, értékeléseket összefoglaljam. Vizsgálódásom alapvetően a Hruscsov-
és a Brezsnyev-időszakra – az 1953 elejétől a nyolcvanas évek elejéig tartó
periódusra – terjed ki. 

Nem vállalkozhatom teljességre, hiszen a nálunk hozzáférhető szakiro-
dalom esetleges, a legújabb munkák pedig még nem tanulmányozhatók.
A folyóiratokban megjelent írásokat sem dolgoztam fel: ez meghaladta volna
e munka kereteit.

Nem foglalkozom a Szovjetunió külpolitikájával és gazdaságpolitikájával
(hadiiparával), bár feltételezhető, hogy e témakörökben is születtek fontos
orosz nyelvű munkák.1

A historiográfiai áttekintés számunkra azért fontos, mert nélküle nem
tárható fel igazán a szovjet érdekszférába tartozó országok története sem.
A szovjet kapcsolat, a birodalmi alávetettség nem csupán hazánk bel- és kül-
politikai döntéseit befolyásolta, kihatott a gazdaságra és a szélesebb érte-
lemben vett – a művészetek, a művelődés mellett a szokásmódok, a menta-
litás alakulását magában foglaló – kultúrára is.

A szovjet történetírás teljesítményeinek áttekintése és értékelése magu-
kat az oroszokat is foglalkoztatta a kilencvenes évek elején. Az e témában
1996-ban megjelent vaskos, csaknem hatszáz oldalas kötet nem vehette
számba a rendszer összeomlása után keletkezett új szemléletű és forrásbázi-
sú műveket, csupán az 1991 előtt születetteket, valamint azokat az újakat,
amelyek többsége még nem alapulhatott alapos levéltári feltáró munkán. Ak-
koriban többnyire a merészen újraértelmező, problémamegjelölő írások bor-
zolták a széles közvéleményt.2
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1 A hadiiparról például Bisztrova (2006). 

2 Afanaszjev (1996). 
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NÉHÁNY BEVEZETŐ MEGÁLLAPÍTÁS

Amikor a Szovjetunióban kiépült államszocialista vagy pártállami rendszer
nálunk néhány hosszúnak tűnő évre – 1949-től 1953-ig – meghatározó lett,
valójában már túljutott a zenitjén. A kortársi perspektíva hiányában ez per-
sze csak utólag állapítható meg. A második világháború elterelte a figyelmet
a harmincas évek végétől stagnáló totális diktatúra bomlásának jeleiről, az
1945-öt követő néhány év után pedig úgy tűnt, hogy a szovjet szisztéma vi-
rágzóbb és erősebb, mint valaha. Pedig már ekkor megindult a lassú bomlás,
amit a kortársak még nem vagy alig észleltek.3 Amikor a vezetők túlhajtása-
ik mérséklésére kényszerültek, végeredményben visszakoztak: beismerték a
bolsevik típusú szocialista felhalmozás, fogyasztás és mentalitás megteremt-
hetőségének kudarcát. A hatalom megtartása érdekében szabályozott módon
összefonódó párt- és állami vezetés engedményeket tett: terroruralomba tor-
kolló utópisztikus elvei egy részének megvalósításáról lemondott. A régi, ki-
irtott, emigrációba kényszerített, kihalt ellenzék helyett egyre inkább szá-
molnia kellett az immár a „szocializmusban” felnőtt „saját” rendszerkritikus
ellenzékével is, amelyet egyrészt a háborús évek alatti „világlátás” – a nyu-
gati kultúra és életmód felületes megismerése –, másrészt a belső bajok –
mindenekelőtt az életnívó csökkenése, az életminőség romlása – szülte elé-
gedetlenség hozott létre.

A Szovjetunión belüli történések hatása az alávetett országokban nem
közvetlenül és nem egyformán érvényesült, de kivétel nélkül befolyásolta
sorsukat. A különbségek az eltérő történelmi múlttal és a befolyásoltság ide-

jének viszonylagos rövidségével ma-
gyarázhatók. A Szovjetunióban 1953-
ra már csaknem négy évtized telt el
azóta, hogy a cárizmust felváltotta a
bolsevizmus, míg (például) Ma gyar -
országon felemás, tekintélyuralmi de-
mokráciák után (Horthy-rendszer, az
1945–47 közötti koalíció) következett
el a fejlett, „klasszikus” formájában
csupán öt évig tartó kommunista dik-
tatúra időszaka; a rákövetkező reform-
periódus ingatag struktúrát próbált
stabilizálni, szemben a betonkemény-
ségű, életmóddá és életformává szilár-
dult szovjetunióbelivel. E különbsé-

12

3 Kassák Lajos 1937-ben arról írt Arccal

Moszkva felé című cikkében (Népszava,

1937. február 2.), hogy a szovjet politi-

kai vezetők elleni perek a „létező szocia -

lizmus” elleni belső lázadásra utalnak.

Valójában a hatalom csúcsán lévők egy-

más közötti, ideológiai mezbe bújtatott

véres leszámolásáról volt szó, ami általá-

ban a lehetőségei végső határára ért po-

litikai rendszer kezdődő hanyatlásának

tünete. A rendszeren belüli ellenzékiség

csíráinak megjelenése a Szovjetunióban

csaknem egy évtizeddel későbbre tehe-

tő. Erről a továbbiakban még szó lesz.
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gekkel magyarázhatók a fáziskésések, illetve a rendszerváltó jellegű forra-
dalmak elmaradása a „szocialista tábor” országaiban – Magyarország a maga
ötvenhatjával kivétel.

A különbségek ellenére meglepő a hatás, amelyet a szovjetunióbeli vál-
tozások a csatlós országokra gyakoroltak. A jelenség a diktatúrák termé-
szetrajzával magyarázható: a mindenre kiterjedő befolyással, a központi irá-
nyítással. De amíg a Szovjetunióban a változások csak lassan erodálták a
megkövesedett politikai és társadalmi szerkezetet, a frissen tákolt nyugati
szatellitekben a külső, birodalmi nyomás lazulásával szembetűnővé vált
a rendszeridegenség: a szocialista máz mögül kibukkant az elfojtott múlt, a
maga perifériás kapitalista beidegződéseivel együtt.

Tekintélyuralmi rendszerekben mindig megnövekszik az értelmiség sze-
repe. A diktatúra írók, művészek alkotásain és közéleti megnyilvánulásain
keresztül igyekszik elfogadtatni magát a tömegekkel, az egyszerre idealizált
és lenézett „néppel”. A szellem emberei hivatásuknál fogva a közembernél
korábban figyelnek fel a társadalomban meglévő feszültségekre, s ezeknek
képesek formát is adni. Ezzel magyarázható, hogy a diktatúrákat tárgyaló
történeti munkák jelentős része foglalkozik a hatalom és a szellemi elit hol
erősödő, hol lazuló kapcsolatával. 

Oroszországban – a rendszerváltozás utáni Magyarországhoz és más
egykori szatellit államokhoz hasonlóan – 1991 után rendkívül megnőtt az ér-
deklődés a közelmúlt történetének addig nem ismert vagy hamisan interp-
retált részletei iránt. Megnyíltak a levéltárak – nyilván ott sem teljesen –, s
magánarchívumokból is számos „szenzációs” irat, leleplező dokumentum,
memoár, visszaemlékezés került a széles nyilvánosság elé. Néhány év után a
közérdeklődés lanyhult, sorra jelentek meg viszont néhány száz vagy ezer
példányban azok a szaktudományos munkák, amelyekből lassan kezdenek ki-
rajzolódni az addig homályban maradt részletek. Az emigrációban már ko-
rábban is napvilágot láttak összegző és résztémákat feldolgozó munkák, ezek
eredményeit a honi kutatások az esetek többségében megerősítik, vagy tovább
árnyalják. Különösen nagy az érdeklődés az egykori politikusok életútja
iránt. A legtöbb munka talán a színes egyéniségű, ellentmondásos döntései-
ről elhíresült Hruscsovval foglalko-
zik.4 Az állambiztonsági szervek veze-
tőinek életútját feldolgozó művek is
nagy népszerűségnek örvendenek, kü-
lönösen sokakat érdekel Berija szerepe,
tetteinek minősítése.
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4 Magyarul is olvasható árnyalt értékelése

Mihail Heller és Alekszandr Nyek rics

Oroszország-monográfiájban. Heller–

Nyek rics (1996) 472 –475. „Hrus  csov

volt az egyedüli olyan szovjet vezér, aki
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A MŰVEK FORRÁSAIRÓL

A vizsgált kiadványok a bennük publi-
kált vagy feldolgozott források szem-
pontjából is elemezhetők. A rendszer-
változás Oroszországban megnyitotta
a levéltárakat – elsősorban a hazai és a
„fizetős” külföldi kutatók számára. A
ku  tatások hozadéka a kilencvenes évek
közepétől számottevő.

Megnyíltak a magánarchívumok is,
s az újságokban, folyóiratokban publi-
kált, önálló kiadványként is megjelent
dokumentumok, memoárok beépül-
tek a történeti munkákba. A doku-
mentum-kiadványok közül mintegy
illusztrációként kettőt emelek ki: a
Bochumi Egyetem és az Oroszországi
Federáció Modernkori Iratokat Gyűj-
tő Központi Levéltári Szolgálatának
támogatásával megjelent kötetet, amely
az SZKP KB ideológiai bizottságainak
1958 és 1964 között keletkezett iratai -
ból válogat,5 valamint a szovjetunió-
beli másként gondolkodók elleni eljá-
rások legfelsőbb bírósági és legfőbb
ügyészségi, 1953 és 1982 között kelet-
kezett iratanyagából dokumentumo-
kat k özlő Kramola című d okumen-
tum-összeállítást.6 (Az előbbi 500, az
utóbbi 3000 példányban jelent meg.)
Mindkét kötet bevezető tanulmányok-
kal, lábjegyzetekkel és névmutatókkal
ellátott, szakszerű forráskiadvány. 

Az első a hatalom szemszögéből
láttatja az ideológiát és a kulturális

propagandát, a második, a Kramola a „nép”, az „egyszerű ember” politikai,
ideológiai felfogásáról, hatalomkritikájáról ad képet.
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megpróbált kiegyezni az idővel: végül

azonban vagy ő sietett túlságosan, igyek-

vésre ösztökélve másokat is, vagy túlsá-

gosan lemaradt. Joggal mondták róla:

Hruscsov két ugrással próbálta átugrani

a szakadékot. Valószínűleg ezért is nem

volt hely számára halála után a Kreml

falában, hanem csupán a No vo gyevicsjei

temetőben.” Uo. 474.

5 Afanaszjeva–Afianyi–Velicsanszkaja–

Vodopjanova–Kocsubej (2000) 281–

285. Abban a dokumentumcsokorban,

amely a szovjet kiadványok táborbeli

terjesztését veszi számba, az egyik ma-

gyar vonatkozású: 1961. szeptember 8-

án keletkezett, s a szovjet kulturális de-

legáció magyarországi benyomásairól

számol be. A jelentés nehezményezi,

hogy kevés orosz nyelvű újság és folyó-

irat kapható az országban (Debrecenben

például egyetlen újságos kioszk sem

árult orosz nyelvű lapot). Beszámolnak

Aczél Györggyel folytatott megbeszélé-

sükről, aki szóvá tette, hogy sokszor

művészileg értéktelen vagy ideológiailag

káros magyar műveket fordítanak le

oroszra, például Ke szi Imre, Palotai

Boris és Szilvási Lajos műveit – Aczél

szerint Szilvási „ellenforradalmár”. A

szovjetek azzal próbálták bizonygatni

kulturális fölényüket, hogy a Szovjet-

unióban sokkal többen járnak könyvtár-

ba és moziba, mint Ma gyar or szágon. 

6 Kozlov–Mironyenko–Edelman (2005).
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Számosan éltek/élnek az oral his tory módszerével is. A legismertebb és
legvitatottabb könyv, amely alapvetően szóbeli forrásokra – kutatók, egyete-
mi hallgatók és mások által készített kérdőíves interjúkra –, valamint vissza-
emlékezésekre, naplókra és hangulatjelentésekre épül, Ju. V. Akszjutyin mo-
nográfiája, amely a hruscsovi évtizedet alulról, a társadalom felől igyekszik
ábrázolni.7 A szerző sokszor él irodalmi-publicisztikai eszközökkel: drama-
tizál, párbeszédeket rekonstruál, anekdotákat illeszt szövegébe, kiemelkedő
jelentőséget tulajdonít a személyességnek, az egyéni látásmód megjeleníté-
sének. A Kramola című kötet összeállítói szerint ez a történészi eljárási mód
vitatható, és számos problémát vet fel. Az interjúvoltak nem emlékezhetnek
pontosan évtizedekkel korábbi érzéseikre, véleményükre. A kérdésfelte-
vések eleve manipulatívak: azt a látszatot keltik, mintha a kérdőív kitöltése
idején feltett kérdések foglalkoztatták volna az embereket a múltban is. A
pártszervek által készített korabeli hangulatjelentések pedig – amelyekre
Akszjutyin is épít könyvében – egy torzulási folyamat végtermékei: a kora-
beli történés számos változtatáson ment keresztül, mire kilúgozva és a vélt
kívánalmakhoz igazítva a bürokrácia csúcsára, a pártvezetés elé jutott, for-
rásértékük ezért megkérdőjelezhető.8 A „retrospektív kérdőívezés” Sz. Bíró
Zoltán szerint is kétes értékűnek tűnik: „könnyebb következtetni belőlük ar-
ra, amit a megkérdezettek a kilencvenes évek változásairól gondoltak, mint-
sem arra, mi volt évtizedekkel koráb-
bi tényleges véleményük a korabeli
eseményekről”.9

KORSZAKOLÁS 

A szovjetunióbeli „hatvanas évek”
nem azonos az 1960-tól 1970-ig terje-
dő évtizeddel, mint ahogy a „hetvenes
évek” sem az 1970–80 közötti évtize-
det jelöli. A „hatvanas évek” a hru -
scsovi évtizedet, az 1953-tól a 1964-ig
terjedő időszakot – a Hruscsov kiemel-
kedésétől bukásáig terjedő éveket –
foglalja magában, a „hetvenes évek”
pedig a Hruscsovot váltó Brezsnyev
„uralmát” jelenti, amely a több mint
két évtizedig tartó pangás, a zasztoj
időszaka volt. 10 Nálunk az 1956-tól

15

7 Akszjutyin (2004). A szóbeli források je-

lentőségéről szólva – a szerkesztő fel-

tüntetése nélkül – Vorländer könyvére

hivatkozik (Herwart Vorländer: Oral

history. Mündlich erfragte Geschichte.

Göttin  gen, 1990, Vandenhoeck & Rup -

recht). Uo. 14.

8 Kozlov–Mironyenko–Edelman (2005)

106. 

9 Sz. Bíró (2007) 315. Sz. Bíró írásában

hasznosította az Akszjutyin könyvében

foglaltakat, amelyben külön fejezet ol-

vasható 1956 szovjetunióbeli hatásáról.

Akszjutyin (2004) 186–198.

10 „[Hruscsov bukásával] a szovjet társada-

lom demokratizálásának összes reménye

szertefoszlott. De elmúlt a hatalom za-
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1989-ig terjedő évtizedeket Kádár-
korszaknak nevezik, az 1956-os forra-
dalmat megelőző, változásokban gazdag
és politikai fordulatokban bővelkedő
három év pedig még a hol olvadó,
hol újrakeményedő Rákosi-korszak
vége.

A magyarországi történetírásban
elfogadott korszakhatárok nem egyez-
nek a szovjetunióbelivel, s ez a két or-
szág históriájának eltérései miatt ter-
mészetesnek tekinthető, de az alá-fö-
lérendeltségi viszony miatt mégsem
az. Az eltérő periodizálás következté-
ben a Szovjetuniónak kiszolgáltatott
Ma gyar ország mintegy „önállóbbnak”,
a birodalomtól függetlenebbnek tű-
nik, mint valójában volt: az a tévhit

keletkezhet, hogy a honi történéseknek mindenekelőtt belső oka van. Így
lesz már-már magyar vívmány a Nagy Imre-féle „új szakasz”, s távolodik
fényévnyire a hruscsovi reformperiódustól az 1955-ös rákosista visszarende-
ződés, s lesz magyar találmány a hatvanas évek eleji kulturális nyitás, vala-
mint az „új gazdasági mechanizmus”. 

Az orosz történetírásban Sztálin halála (1953) – olykor már az azt meg-
előző év is – a bevett periódusindító: ez a Hruscsov-kor, a hidegháború eny-
hülésének kezdő éve, a hruscsovi reformévtized nyitánya. (A nagyobb léptékkel
dolgozó társadalomtörténet-írás 1945-től indít, s a hruscsovi idők előzmé-
nyét véli felfedezni például az 1945 utáni évek értelmiségi mozgolódásaiban,
a szellemi élet korábbinál nagyobb nyitottságában.)

A máig legkorszerűbbnek tűnő szintézisben Heller és Nyekrics az 1953
és 1964 közötti időszakkal foglalkozó fejezetnek A remény és zűrzavar évtize-
de címet adta. S ez az a munka, amelyben az 1956-os magyarországi forrada-
lom hangsúlyosan szerepel (Az 1956-os véres ősz című alfejezetben), értékelé-
se pedig időtálló. Az orosz történészek a hatvanas években magyar emigráns
szerzők tollából megjelent monográfiákra támaszkodtak, amelyek értékét mi
csak a rendszerváltozás után ismer (het) tük fel igazán.11

G. Ju. Kurszkova a szovjetunióbeli totalitarizmus sajátosságait elemző,
gazdag hazai és külföldi (orosz nyelven megjelent) elméleti irodalmat felvo-

16

varodottsága is. Kezdetét vette a szovjet

konformizmus hosszú korszaka.” Hel -

ler–Nyekrics (1996) 474. 

11 Vali A. (1961), Kecskeméti (1961). Hel ler

és Nyekrics szintézisében olvashatjuk

például: „Senki sem sietett Magyar or -

szág segítségére: a magyar felszabadító

mozgalmat a szovjet tankok és a nyugat

közönye együtt fojtotta el. […] Hru s csov

még 15 évvel a magyar események után

sem ejtett a történtekről egyetlen sajnál-

kozó szót sem. A jelek szerint eszé be

sem jutott, hogy ő és a szovjet vezetés

árulást követett el: az efféle fogalmak

számára, a következetes leninista számá-

ra, egyszerű en nem léteztek.” Heller–

Nyekrics (1996) 440. 
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nultató könyvében három nagy szakaszt különböztet meg. A totális rendszer
kiépülésének időszakát 1917 októbere és a húszas évek vége közé teszi, a ki-
teljesedés, a totalitarizmussal adekvát államhatalmi szervek kiépülése idő-
szakának a húszas évek végétől az ötvenes évek közepéig tartó periódust tart-
ja, végül az ötvenes évek végétől a kilencvenes évek elejéig tartó évtizedeket
hanyatlásként, süllyedésként értékeli. Vizsgált időszakunk e hosszú periódus
kezdeti szakasza.12

REFORMÉRTELMEZÉSEK

A szovjet rendszer kiépülése, megszilárdulása utáni legjelentősebb reform-
periódus a Sztálin halálát követő, 1953-tól 1964-ig tartó „évtized” volt. 
A szovjet pártvezetésben ekkor megfogalmazódó reformvágyaknak voltak
előzményei: a szovjet vezetés és a társadalom többek szerint már a második
világháború után is hajlott a reformokra. 

A második világháború ugyanakkor konzerválta a szovjet szisztémát. 
A két állítás között nincs ellentmondás. 1945–46-ban láthatóvá váltak a
rendszer lényegéből adódó problémák, s megjelentek a leküzdésüket célzó,
egyelőre nagyon erőtlen és elszigetelt reformeszmék is, fogadásukra azon-
ban a háborúból presztízsveszteségek nélkül kikerült pártállami vezetés nem
mutatott készséget. Másként fogalmazva: még nem kerültek felszínre a rend-
szer vezetőit változtatásra ösztönző strukturális bajok. A tekintélyelvre épü-
lő társadalomban pedig csak a felülről induló reformkezdeményezéseknek
lehetett volna némi esélyük. A hatalom egyes képviselői ugyan tettek fele-
más kísérleteket a korábbi kötöttségek oldására, a pártállami terror mérsék-
lésére, de a hatalmi és a társadalmi szféra – mint Je. Ju. Zubkova hangsú-
lyozza – a második világháborút követő években nem egyformán érett meg
a reformokra. A vezetés megkésve és ellentmondásosan reagált a társadalom
1945–46-ban kulmináló reformhajlandóságára. Zubkova szerint a mozgástér
behatárolt volt, ami nem azonos azzal, mintha nem is létezett volna.13 1947–48
fordulójáig volt némi esély arra, hogy a paternalista hatalom liberalizálódjék.
A változásokhoz a feltételeket a háború, a lélektani alapot pedig a győzelmi
eufória, a veszteségek okozta bánat és a jobb élet utáni remény együttesen
teremtette meg. A szovjet vezetés 1945-ben elvileg választhatott a restaurá-
ló vagy az újító reformok között: célul
tűzhette ki a háború előtti viszonyok
helyreállítását, vagy megkísérelhetett
volna kidolgozni egy nem csupán az
újjáépítés sikerét garantáló, hanem a
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13 Zubkova (1993). Ebben az írásomban a

könyvről is szóló korábbi tanulmányom-

ra is építek: Standeisky (1999). 
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korábbiaknál jobb életminőséget, demokratikusabb társadalmat teremtő új
modellt. Mivel azonban a háború után valójában nem alakult ki választási
kényszerhelyzet, a próbálkozások hol az egyik, hol a másik irányba mutattak.
A sztálini vezetés ezekben az években „kivárt”. A legfőbb irányítók között
ott voltak a reformokat pártoló „mérsékeltek” és a harmincas évekhez visz-
szatérni kívánó „konzervatívok” egyaránt, s nem lehetett mindig egyértel-
műen eldönteni, kik a „lágy”, s kik a „kemény” vonal hívei. A gazdaságban,
az állami irányításban, a jogszolgáltatásban és a szellemi életben egyaránt
voltak reformszándékra utaló változtatások. A régi beidegződések (s főként
a régi vezetők), a hagyományos orosz nehézkesség, de mindenekelőtt a sze-
rencsétlenül alakuló kül- és belpolitikai körülmények azonban az erőtlen új tö-
rekvések ellen hatottak. Például a legszélesebb kört érintő gazdasági intézke-
dés, az 1947-es pénzreform olyan felemásra sikeredett, hogy hosszú időre
elvette az emberek kedvét mindenfajta változtatástól, írja könyvében Zubkova.

A reformokat a vezetők a rendszer fennmaradása érdekében hozták, in-
tézkedéseik azonban fellazították a diktatúrát, s olyan folyamatokat indítot-
tak el a társadalomban, amelyek már-már a hatalmukat fenyegették. Beindult
egy szinuszgörbével ábrázolható folyamat: a reformkezdeményezéseket a tár-
sadalmi rend fellazulása követte, ami félelmet váltott ki a vezetőkből, ezért
többnyire újabb – személycserékkel kombinált – reformokkal próbálkoztak,
vagy – szintén személycserékkel, félreállításokkal kombinált – visszarendező
lépésekre szánták el magukat. Az utóbbiak sikerességét azonban épp ők ásták
alá korábbi reformkezdeményezéseikkel, amelyeket visszavonva óhatatlanul
önmagukat gyengítették, mert hitelüket vesztették, amit aztán újabb ígére-
tekkel véltek kompenzálhatónak. A „bomlás” jele volt, hogy a kegyvesztett
politikusokat már nem tartóztatták le, csak alacsonyabb beosztásba helyezték
vagy nyugdíjazták. Az új gyakorlat Hruscsov sikeres 1957. nyári felülkereke-
désével – Malenkov, Molotov és mások puccskísérletének meghiúsításakor –
honosodott meg. (Ez is amellett szól, hogy Nagy Imre 1958 nyarán hozott
halálos ítélete mindenekelőtt Kádár és társai lelkén szárad.)

A rendszer lényegén a reformok nem változtattak, hiszen céljuk éppen a
rendszer megőrzése volt. „A központosítás iránti hagyományos vonzalom”
(Heller–Nyekrics) az egész szovjet érában megmaradt. A túlhajtottan re-
formpárti Hruscsov gyakran már-már kalandorságra emlékeztető reformöt-
leteit például átszervezésekkel, a központi irányító apparátusok decentra-
lizálásával próbálta megvalósítani. Az új helyi központok létrehozásával
azonban – szándékával ellentétben – nem megerősítette, hanem aláásta sa-
ját hatalmát. Bukásának legfőbb okát Heller és Nyekrics ebben látja.
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A hruscsovi hektikus reformkorban született ötletek közül a szocialista
tervgazdálkodás lazítását célzó módszerek kipróbálására s bukásukra már
a brezsnyevi korban került sor. Az 1965-ös reformprogram őse Jevszej
Liberman Terv, haszon, prémium című, a Pravdában 1962 őszén megjelent
cikke volt, amely a kereslet és kínálat igényeihez való igazodást és az anyagi
ösztönzést vetette fel. Módszerét Liberman 1964-ben két textilgyárban is
kipróbálhatta. (Erre az elvetélt reformpróbálkozásra vezethető vissza a ma-
gyarországi 1968-as „új gazdasági mechanizmus” is.)

M. R. Zjozina a hatalom és az értelmiség kapcsolatának vizsgálata alap-
ján vonja le fontos következtetéseit a szovjetunióbeli reformokról.14 Szerinte
a szovjet periódusban a rendszer megújításának szándékához két sikertelen
reformkísérlet – a hruscsovi és a gorbacsovi – köthető. Az első a hatalom
visszakozása miatt bukott el, a második mögül pedig szétporladt maga a
rendszer. A következmények elborzasztották a reformereket – írja a szerző
a Szovjetunió összeomlása utáni állapotokról, amelyeket a XX. század eleji
hatalmi-kulturális viszonyokhoz hasonlít: a szellem embereinek zöme – az
intelligencia – akkor is óriási energiákat fektetett a cári rezsim megbuktatása
utáni új társadalom kialakításába, erőfeszítéseik azonban a szovjet hatalmi
struktúra kiépülésével semmissé lettek: nem csupán ideáik torzultak el, ha-
nem személyüket is veszély fenyegette. Zjozina óv az értelmiség „romboló” –
rendszerváltoztató – hatásának túlbecsülésétől: a szocializmus időszakában
a változtatásokat mindig felülről kezdeményezték – írja –, a reformkísérle-
tek azonban legtöbbször hamar elhaltak, vagy nem a megfelelő időpontban
próbálkoztak velük. 

Zjozina vizsgálódásának tárgya Hruscsov reformperiódusa, amelynek ki-
teljesedését az SZKP XX. kongresszusa tette lehetővé: hatására az értelmi-
ség a sztálinizmus felszámolása és a szocializmus megújítása érdekében
együttműködést ajánlott a hatalomnak. E korszak maradandó hozadéka,
hogy létrejött egy új szellemi irányzat, amelynek a kutatók és a közvélemény
a „hatvanasság” (sesztyigyeszjatnyicsesztvo) nevet adta. Vajon csakugyan meg-
valósultak volna-e a reformok, ha a hatalom valóban együttműködik re-
formpárti értelmiségével? A történész néhány figyelemre méltó megállapí-
tással válaszol saját kérdésére. 

A hruscsovi évtizedben a hatalom szerkezete változatlan maradt: a rend-
szer lényegét nem érintették a gyakori és átfogónak tűnő átalakítások. Az
irodalom és a művészetek területén a „modernizálás” kétirányú volt: nőtt
szervezeteik önállósága, mindenekelőtt
az írószövetség és a művészeti szövet-
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ség fórumai lettek önállóbbak, pártszervezeteik eszmei befolyása pedig lát-
hatatlanabbá, áttételesebbé vált. Míg 1954-ben az írószövetség határozatá-
ban mintegy lemásolta a Novij Mir ellen hozott központi pártállásfoglalást,
a Paszternak elleni 1958-as kampányt már teljes egészében maga vezényelte
le, s végül 1970-ben épp az írószövetség Novij Mir elleni újabb határozata
vetett véget „a nyilvános liberális ellenzék” létezésének. (Magyarországon is
hasonlóan alakult a hatalom és az írók kapcsolata, az 1956-os forradalommal
azonban nálunk a szocialista reformpróbálkozásoknak vége szakadt. A hat-
 vanas évekbeli konszolidációban már meghatározó volt a hatalmi túlsúly.) 

Azaz: a szovjet értelmiségi elit (ezt jelenti leginkább Zjozinánál az intel-
ligencia fogalma), annak ellenére, hogy nem volt egységes, mindig lojális
volt a hatalomhoz. A művészeti szövetségek vezetői – a nómenklatúra tagjai –
nem szívesen veszélyeztették kiváltságaikat. A nagy lendülettel beharango-
zott szervezeti változtatások áldemokratikusak voltak: választások alkalmá-
val a jelöltek névsorát minden esetben pártfórumok ellenőrizték és hagyták
jóvá. Ennek nem csupán a pártfegyelem volt az oka, hanem a tradicionálisan
gyenge önkormányzatiság is. A hatalmi manipulációk is „sikeresen” kedvetle-
nítették el, süllyesztették apátiába a szovjet szellemi elit köreiben a rendsze-
ren belüli változás híveit. 

Miben különbözött a hatvanas évek bürokráciája a húszas–harmincas éve-
kétől? – teszi fel a kérdést Nyekrics a Szovjetszkoje obscsesztvo kötet Nómen-
klatúra című fejezetében.15 Különbözött a származásban (többségében már
munkás- és szegényparaszti eredetű volt), az iskolázottságban (műszaki, ka-
tonai és mezőgazdasági iskolákat, valamint pártiskolákat végeztek, a felsőfokú
végzettségnek presztízse lett, jogász végzettségűt viszont alig találni közöt-
tük), valamint abban, hogy többségük immár a hivatali ranglétrát megjárva
került egyre magasabb pozícióba. A politikai és irányítói elit egyre inkább
újratermelte önmagát, tagjai szigorú alá-fölérendeltségi viszonyba kerültek
egymással. Hruscsov megbolygatta a megmerevedett szisztémát: a maga el-
képzelései szerint igyekezett átszervezni az érdekcsoportokat, főként ez ve-
zetett a bukásához.

A körülmények szerencsés alakulása folytán a „hatvanas évek” a Szovjet-
unióban kivételes periódusnak tekinthető. Az alkotói szabadság határainak
minimális tágulása is óriási hatást tett a társadalomra, amelyben presztízse
volt az írott szónak, a szellem embereinek szóbeli megnyilvánulásaira hihe-
tetlenül sokan figyeltek. Új nevek, új művek, új irányzatok jelentek meg, s

megkezdődött a haladó nyugati kor-
társ irodalom és művészet integráló-
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dása is. A szellemi elit a megújítható szocializmus bűvkörében élt. Csökkent
a kommunista párt hagyományosnak mondható tekintélye, ami a hruscsovi
periódus hatalmi intézkedéseinek következetlenségeire, a szüntelen ide-oda
mozgásokra vezethető vissza. Maga Hruscsov is ellentmondásos politikai
személyiség volt: a „liberális intelligencia” nagyra értékelte anti sztá li niz -
musát, sokakat visszariasztott azonban kulturális kérdésekben megnyilvánuló
kompetenciahiánya, durvasága, önkényessége. A hatalom pedig nem ösztö-
nözte igazán értelmiségi reformereit, csupán elfogadta őket egy ideig, műveik
újdonságai iránt már kevésbé volt fogékony.16

A reformértelmiség ki volt szolgáltatva a hatalomnak. Hiába ébredtek so-
kan öntudatra 1954-ben, s üdvözölték 1956-ban a XX. kongresszust, a hata-
lom berkeiben egyre inkább revizionista elhajlókként emlegették őket, s a
pártbéli ortodoxok megerősödésével „liberális” – antisztálinista, a szocia lizmus
demokratizálását szorgalmazó – eszméik terjeszthetőségének is befellegzett.
A „konzervatívok”, a politikusok és értelmiségiek egyaránt, felismerték, hogy
a „liberálisok” követelései – a cenzúra megszüntetése, az ideológiai és politi-
kai fékek eltávolítása az irodalomból és a művészetekből – magát a rendszert
veszélyeztetik, s fennmaradási ösztönük logikusan késztette őket a bomlasz-
tók háttérbe szorítására. (Hasonló véleményen volt 1954-ben a hatalomból
az előző évben eltávolított keménykezű magyar kultúrdiktátor, Révai József
is.) A konzervatív-megőrző hatalom támaszra lelt a hasonló gondolkodású
értelmiségiekben, ami véget vetett a hatvanas évekbeli reformálmoknak.

Akszjutyin hangsúlyozza: a „hatvanas években” a Szovjetunió jelentős lé-
péseket tett afelé, hogy totalitárius rendszerből autoriterré váljon. Ebben
nagy szerepe volt a hruscsovi reformoknak, amelyek a rendszer tökéletesí-
tését, fennmaradását szolgálták. Már ekkor ki kellett volna derülnie, hogy a
rendszer képtelen a megújulásra, de a továbbélését még biztosító tartalékok
ezt egyelőre meggátolták. Az emberek zöme hitt a szocializmusban, az élet-
színvonal javulásában.17

A MAGYARORSZÁGI VÁLTOZÁSOK SZOVJETUNIÓBELI 
ELŐZMÉNYEI

A Szovjetunió történetének ismerete
nélkül nem érthetők igazán a magyar-
országi változások sem. Ebben a feje-
zetben azokra a szovjet birodalom
központjában végbement lényegi tör-
ténésekre hívom fel a figyelmet, ame-
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16 Lásd Roj Medvegyev 2006-ban megje-

lent könyvét, amely korábbi Hruscsov-

biográfiájának átdolgozott és kiegészí-

tett változata. Medvegyev, R. (2006).

17 Akszjutyin (2004) 484–485. 
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lyekről nem eléggé köztudott, hogy a hazai politikai reformok és társadalmi
átalakulások előzményei, kiváltói voltak.
� A Nagy Imre-kormány intézkedéseinek szovjetunióbeli előzményei: 1953
áprilisában a szovjet vezetés Berijával az élen egyesítette a belügy- és az ál-
lambiztonsági minisztériumot, látszólag csökkentve az állambiztonság je-
lentőségét, s növelve kontrollálhatóságát.18 Nálunk az önálló Államvédelmi
Hatóság került a belügy alá.
� 1953–54-ben a szovjet lágerekből túlnyomó többségükben nem a politi-
kai ürüggyel elítélt foglyok szabadultak ki, s a rehabilitációs eljárások igen
vontatottan haladtak. Ezt utánozták Magyarországon is. 1954 nyarán csak a
kommunista politikai foglyok egy része került ki a börtönből, mások kien-
gedésére nálunk is várni kellett 1956-ig, a SZKP XX. kongresszusát követő
enyhülési hullám begyűrűzéséig.
� A Szovjetunióban 1953 és 1956 között veszélyesen fellazult a társadalom,
hasonlóan Magyarországhoz, ami a XX. kongresszus önkritikus jellegét és a
visszarendezési késztetéseket egyaránt magyarázhatja a kongresszus előtt és
után. Az irodalmi életben heves viták folytak, ezekre támaszkodtak a ma-
gyarországi kommunista reformerek is a rákosistákkal folytatott harcban.
A Szovjetunióban a hruscsovi idők az irodalmi nyilvánosság átmeneti széle-
sedését, a brezsnyeviek pedig a szűkülését hozták, szaporodtak a hatósági
fellépések a renitensnek ítélt értelmiségiekkel szemben (kényszerpszichiát-
riai kezelések!), a cenzúra, a tiltások, korlátozások következtében virágzásnak
indult a disszidens irodalom. Magyarországon hasonló tendenciák érvénye-
sültek, de nálunk nem volt cenzúrahivatal (Glavlit), s a hatalom igyekezett
visszafogottan fellépni a „balos” és a „jobbos” elhajlók ellen, nem támadta
agresszívan a tudomány és a művészet újítóit. A szovjet gyakorlattal ellen-
tétben az emigránsok számának gyarapítása helyett a kádárizmussal megbé-
külők hazaédesgetésén fáradozott. 
� Nem eléggé közismert, hogy a mezőgazdasági termelést segítő magyar-
országi politikai döntéseknek is szovjetunióbeli előzményei voltak az ötve-
nes–hatvanas években (például a háztáji kedvezmények, a gépállomások
megszüntetésének körülményei stb.). 
� A hatvanas évekbeli modernizációs hullám, a tudomány hatalmas állami
támogatása, az addig tiltott tudományágak – kibernetika, pszichológia – enge-
délyezése Magyarországra is begyűrűzött, hasonlóan az oktatási reformhoz
(a hét egy napját igénybe vevő politechnika tantárgy bevezetése, a fizikai

munkával töltött év előnyös beszámí-
tása az egyetemi felvételibe stb.).

22

18 Heller–Nyekrics (1996) 422.
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� A hruscsovi lakásépítési program hatásaként Magyarországon is lakóte-
lepek épültek, javult a lakosság szociális ellátása, emelkedett a fogyasztás.
Megszűntek a kötelező, fizetéslecsapoló – Magyarországon békekölcsönnek
nevezett – államkölcsönök. Az agglegényadó a Szovjetunióban már 1954-
ben megszűnt.
� A „közveszélyes munkakerülés” is szovjet „találmány” volt: ott munkake-
rülőnek hívták és rendőrileg büntették azokat, akiknek nem volt munka-
helyük. A „spekulánsok”, „huligánok” mellett főként a szabadfoglalkozású
művészek lettek a hatóságok célpontjai. 
� A vallásosság üldözése a Szovjetunióban az ötvenes évek végétől erősö-
dött, és a korábbinál szervezettebbé vált. Magyarországra ez a hatvanas évek
elejére „gyűrűzött be”. Az ortodox egyházat az Egyházügyi Tanács irányítot-
ta és ellenőrizte, Magyarországon az Állami Egyházügyi Hivatalt rendelték
az egyházak fölé. 
� A „második gazdaság” is szovjetunióbeli „találmány”: megjelenése össze-
függött a hiánygazdálkodással, az össztársadalmi korrupcióval, a bürokrácia
túlburjánzásából adódó kiskapukkal. Következményeként gazdasági perek
sokaságára került sor, a többség azonban megúszta, különösen a vezetők, hi-
szen elítélésük a hatalmat gyengítette volna. 

TÁVOLODÁS A POLITIKATÖRTÉNETTŐL
Az első szintézisjellegű tanulmánygyűjtemény a Szovjetunió történetéről,
amelynek címében már szerepel a „társadalom” szó, évekkel a rendszervál-
tozás után, 1997-ben jelent meg.19 A könyv nem születhetett volna meg az
emigrációban élő orosz – mindenekelőtt Nyekrics és Heller –, valamint a
Szovjetunió történetével foglalkozó nem orosz történészek hathatós szelle-
mi támogatása nélkül.20 Az addigi tudományos eredményeket összegző mun-
ka tematikus egységekre oszlik, de azokon belül igyekszik a politikatörténe-
ti időrendet is figyelembe venni. Külön fejezet szól például a Szovjetunió
hadiiparáról (G. Je. Rjabov tollából),21 a Gulagról, (szerzője G. M. Ivano -
va),22 a pravoszláv egyház üldözéséről
és a nómenklatúráról (Nyek rics tollá-
ból).

A továbbiakban az utóbbi bő évti-
zedben megjelent, alapvetően nem
politikatörténeti jellegű, az ideológi-
ák, eszmék történetével foglalkozó mű-
vek közül ismertetek néhányat, majd

23

19 Afanaszjev (1997). A kötetet nyolcvan-

oldalas, 1905-től 1997-ig terjedő krono-

lógia egészíti ki. 

20 A könyv megjelenésekor sem Heller,

sem Nyekrics nem élt már.

21 Uo. 150–208.

22 Uo. 209–272. 
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A szellemi elit, az Ellenzék, illetve a Lázadások című alfejezetben a társada-
lomtörténeti munkák közül szemlézek.

Ideológiák: nacionalizmus, antikapitalizmus, zsidóellenesség

A birodalmi ideológia tartalma módosult: az egyre inkább kiüresedő inter-
nacionalizmust és proletárcentrikusságot már a harmincas évek második
felétől kezdte kiszorítani az idegenellenesség és a nacionalizmus. A második
világháború után pedig a marxista–leninista–sztálinista államideológiát fo-
kozatosan aláásó tendenciák jelentek meg a szovjet politikában és szellemi
életben.

1945 és 1948 között növekedett a tudományos szabadság. A tudományok
jóval kevésbé függtek az ideológiától, mint a művészetek. A Szovjetunióban
közvetlenül a háború után még nem „fenyegetett” az a „veszély”, hogy a pol-
gári tudomány eredményeire is építő szovjet tudósok „megfertőzik” a széles
tömegeket, szemben a „polgári befolyást tükröző” – nem pártos, a minden-
napi életet, az örök emberi problémákat esztétikummá lényegítő – szépiro-
dalommal és más művészetekkel. A nemzetközi tudományos kapcsolatok bő-
vülése része volt az antifasiszta egységre épülő sztálini politikának, emellett
az együttműködésből származó eredményekből szovjet gazdasági haszon is
származ(hat)ott.

A Szovjetunióból a hetvenes években emigrált Zsorez Medvegyev a há-
borút közvetlenül követő években egyetemistaként tanúja volt a reménykel-
tő szovjetunió beli változásoknak.23 Zsdanov a szocialista dogmák védelmé-
ben könyörtelenül és durván ledorongolta, akiket apolitikusnak, elhajlónak,
megtévedettnek vélt, s azokat is, akik olyan „bűnöket követtek el”, amelyek
korábban erénynek számítottak, csak a politika túllépett rajtuk. Ugyanakkor
bizonyos mértékig pártolta a tudományon belüli pluralitást, engedte, hogy
az eltérő tudományos nézetek szembesüljenek egymással. Az őt követő ve-
zető ideológus, Szuszlov, kevésbé látványosan tett eleget a homogenizáló
korparancsnak. A felemás fél- és álvitákat a kevésbé látványos ideológiai-

politikai formák váltották föl. 
A szabadabb légkör nem csupán

remekművek és új tudományos ered-
mények megszületését tette lehetővé,
hanem feltárta az addigi hatalmi ideo-
lógia és hatalomgyakorlási mód el-
lentmondásait is. A legproblematiku-
sabbnak a nacionalizmus és a marxiz-

24

23 Zsorez Medvegyev a „liberális” hruscso-

vi időkben megírta a Szovjetunióban a

biológiáról folytatott viták történetét,

de megjelentetésére hazájában nem ka-

pott lehetőséget. Könyve oroszul csak

1993-ban látott napvilágot. Medvegyev,

Zs. (1993). 
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mus egymásmellettisége, egymásba folyása, illetve elkülönülése tűnt. Ezek a
szovjet ideológia „lényegi többértelműségének” (Heller–Nyekrics) alakvál-
tozatai lettek.

„A késő sztálinizmus ideológiai harcának fő tartalma a szovjet-orosz ha-
zafiság meghonosítása volt” – írja a Heller–Nyekrics szerzőpáros.24 Az igény
erre már jóval korábbi, egyidős a Szovjetunióval. Előzményként Leninre
szokás hivatkozni, aki az első világháború alatt vetette papírra a következő
sorokat: „Minket a nemzeti büszkeség érzése tölt el, mert a nagyorosz nem-
zet szintén megteremtette a forradalmi osztályt, szintén bebizonyította,
hogy a szabadságért és a szocializmusért folyó harc nagyszerű példáit tudja
adni az emberiségnek, nem csupán nagy pogromokat, akasztófaerdőket, bör-
tönöket, nagy éhínségeket és a nagy csúszás-mászást a papok, cárok, föld-
birtokosok, tőkések előtt.”25 Ugyanakkor a „na ci onál bol se viz must” a szovjet-
hatalom stabilizálására használta fel. Politikai végrendeletében arra szólította
fel a bolsevikokat, hogy folytassanak könyörtelen harcot a nacionalizmus el-
len. Sztálin a húszas évek elején még tanítómestere szellemében igyekezett
politizálni; a Szovjetunió fenntartásának, vagyis a hatalom megőrzésének
kényszere azonban az orosz nemzeti érzelem ki- és felhasználására ösztö-
nözte: a nagyorosz nacionalizmus beépült az állami ideológiába, a biroda-
lom más népeinek nacionalizmusa viszont – a központosító logikának meg-
felelően – üldözendő maradt.

A szovjet ember tudatában az „osztályetika” mély nyomokat hagyott, s
főként az 1917 után felnövő nemzedékekben helyettesíteni tudta a vallást.
A bolsevikok patriotizmusa a marxista–leninista dogmákra épült. Ez az új hit
a polgárháború évei alatt érzelmi megerősítést kapott az osztályellenséggel
vívott harcban, hatása a később születettekre is átsugárzott; igaz, tartós meg-
maradását elsősorban az iskolai oktatásnak és a propagandának köszönhet-
te, amely mindennapi szellemi táplálékká tette e tanokat.

Sztálin a harmincas évek közepére létrehozta „a nacionalizmus és a mar-
xizmus szörnyű hibridjét”, „az ortodox marxizmus osztályharcsémája íze-
sül[t] az ortodox nacionalizmus sémájához”.26

Az SZKP 1961 őszén tartott XXII. kongresszusa nem csupán a sztáliniz-
mus elleni fellépés miatt érdemel figyelmet. A válságokon túlkerülni látszó
vezetés magabiztosságát jelzik a nagyravágyó, a kapitalizmust minden te-
kintetben túlhaladni szándékozó ter-
vek, amelyek ideológiai vetületeként
újra megerősödött a nyugatellenesség
és a nacionalizmus. 

25

24 Heller–Nyekrics (1996) 397.

25 Idézi Buharin (1989) 92.

26 Heller–Nyekrics (1996) 244.
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Míg a hatvanas évek második felétől a tagállamokban egyre gyakrabban
felbukkanó nacionalista megnyilvánulásokat a korábbiaknál is kegyetleneb-
bül üldözték (különösen Ukrajnában, Örményországban és Litvániában), az
orosz befolyás erősítését szolgálta a „szovjet hazafiság”, a „nemzeti bolse-
vizmus”, amit kiegészített a neoszlavofil ideológiák terjesztésének engedé-
lyezése: a nacionalizmus összefonódott az egyre inkább kiüresedő hivatalos
államideológiával, a marxizmus–leninizmussal, amelynek kötelező elsajátí-
tását ugyanakkor megszigorították. 

A xenofóbia – s részeként az antiszemitizmus – paradox módon megfért az
internacionalizmussal, amely inkább szép elmélet volt, az idegenellenesség
viszont mindennapi gyakorlat. Az állami antiszemitizmus a második világhá-
ború után öltött látható formát. Sztálin attól tartott, hogy a frontot megjártak
tapasztalataikat esetleg változtatási szándékká formálják, s ezt meggátolan-
dó kezdett nyugatellenes, antiszemita kampányba.27

Az antiszemitizmusnak egyszerre volt osztálytartalma és nacionalista üze-
nete. A zsidókat főként kizsákmányolóként, kereskedőként, kupecként em-
legették; gazdasági alapjuk elvesztése után a kultúrában betöltött jelentős
szerepük váltott ki irigységet és kisebbrendűségi érzést. A kozmopolitizmus
elleni kampányban az imperializmust, a polgári értékek előtti hajbókolást –
az osztályellenséget, illetve annak kiszolgálását – asszociáltatták a zsidókhoz.
A hidegháborúval járó végletes izolációt a „nemzeti kultúrát lebecsülő”, „ha-
zaáruló zsidókra” hivatkozva lehetett megindokolni. A zsidó származású
szovjet tudósok az antifasiszta koalíció évei alatt érdeklődésük, nyelvtudásuk
révén mélyebb és gyümölcsözőbb szakmai kapcsolatokat építettek ki kapita-
lista országokban élő kollégáikkal, mint az oroszok és más birodalmi népek
képviselői. Feltehetően ugyanez vonatkozott azokra is, akik (többnyire hi-
vatalos) gazdasági és kulturális kapcsolatokat tartottak fenn kapitalista or-
szágok állampolgáraival, vagy írói, művészi delegációk tagjaként jutottak
Nyugatra. A nagyhatalmak közötti viszony elmérgesedése után nem volt ne-
héz rájuk bizonyítani a kapitalizmus káros, bomlasztó befolyását, s munka-
vagy baráti kapcsolataikat cionista, államellenes összeesküvéssé torzítani.

A szovjet pártvezetés számára a kozmopolitizmus elleni 1948-tól felerő-
södő harc számos haszonnal járt: a párt megszabadulhatott potenciális el-
lenzékének egy részétől, megbosszulhatta a kisebbrendűségi érzésből fakadó
egyéni sérelmeket; ideológiai tartalommal ruházhatta fel elzárkózási politi-

káját; szíthatta a háborús hisztériát; fo-
kozhatta a terrort – a haza védelmének
szükségességére hivatkozva.

26

27 P. V. Volobujevet idézi Voszlenszkij

(1990) 441–442.
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A rendszer – ellentétben a fasizmussal – álcázta antiszemitizmusát. A zsi-
dóellenességet a kriminalizálható cionizmus elleni fellépésnek állította be.
Az igazságtalanság összekapcsolódott az álságossággal, a tettetéssel és a hazug-
sággal, ami tovább rombolta a szellemileg is kizsigerelt, alávetett tömegek
erkölcsiségét.

Az antiszemitizmus, amely az 1945 utáni szovjet politikában mindig is je-
len volt, bizonyos időszakokban – például a kispolgáriság vagy a korrupció
elleni kampányok idején – még szembetűnőbbé vált. Az ötvenes években, a hat-
vanas évek elején éppen úgy találunk rá példákat,28 mint a Hruscsov-éra után.

Kulturális jelenségekkel foglalkozó könyvében Zjozina különösen nagy
figyelmet szentel az irodalmi, művészeti életben is gyakori antiszemita meg-
nyilvánulásoknak. A zsidó orvosok elleni koncepciós perek idején újra erő-
södött az antiszemitizmus. 29 A szovjet írószövetségben 1953 januárjában
névtelen bejelentések alapján, pártjóváhagyással tagfelülvizsgálatot rendel-
tek el. A kezdeményezők arra hivatkoztak, hogy a szövetségben a sok, nem
odavaló, passzív író rontja a színvonalat. A zsidó nemzetiségű írók30 közül –
az 1948 utáni antiszemita kam pány következtében – sokan ekkor már évek óta
meg voltak fosztva a publikálás lehetőségétől: közülük kerültek ki a fen-
tebb említett írószövetségi „passzívak”.31 Zjozina az intézkedési terv32 zsi-
dóellenes jellegét az előterjesztésből vett idézettel bizonyítja. Eszerint az
írószövetség tagjai közül csupán 20–
30 százaléknak volt „rendes” orosz ne-
ve, 70–80 százalékuk „bizonyos” (op re -
gyel jonnaja) vezetéknevű, akik publiká-
cióikban nem átallanak oroszos csen-
gésű álnevet adni maguknak.33

A zsidóellenesség a Sztálin halála
utáni „tisztázások” – az orvosok elleni
vádak visszavonása – után sem tűnt el,
csak alakot változtatott: az antiszemi-
tizmust az 1948 utáni évekhez hason-
lóan ismét kozmopolitizmusnak hív-
ták. Zjozina a KB iratanyagában pa-
naszlevelet talált, amely arról szól,
hogy az írószövetségben a zsidók
elégtételt akarnak venni az elszenve-
dett sérelmekért. De olyan panaszos
levelekből is idéz könyvében, ame-

27

28 Az ötvenes évek végén a valutázás és a

korrupció vádjával halálra ítéltek több-

sége zsidó származású volt. Heller–

Nyekrics (1996) 450.

29 Zjozina ismerteti azt a levelet, amelyet

irodalmárnak készülő egyetemisták írtak

a kommunista párt központjába. Ebben

az áll, hogy jöttment zsidók, kozmopo-

lita kritikusok uralják a szépirodalmi fo-

lyóiratokat. Zjozina (1999) 90.

30 A „zsidó” (jevrej) – Magyarországgal el-

lentétben – a Szovjetunióban nemzeti-

ségnek számított.

31 Zjozina (1999) 89.

32 Realizálását a Sztálin halála utáni válto-

zások meggátolták.

33 Zjozina (1999) 87.
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lyekben zsidó származású írók kértek védelmet a betelefonáló antiszemiták
ellen. Zjozina szerint a pártközpontban is voltak antiszemiták: ők a múltbéli
szektás hibákért mindenekelőtt az írószövetség zsidó nemzetiségű funkcio -
náriusait tették felelőssé. 1955-ben rehabilitálták a Zsidó Antifasiszta Bizott-
ság elítélt tagjait, de az 1948 után betiltott jiddis nyelvű irodalmi és művésze-
ti fórumok nem alakulhattak újjá. Az egykori „kozmopolitákat” felmentették
a vádak alól, az antiszemitizmus hivatalos elítélése azonban elmaradt, sőt
azokat rótták meg, akik felvetették, hogy létezik zsidóellenesség.

1955 áprilisában egy moszkvai író egy gyűlésen arról beszélt, hogy a ve-
zetéshez közel álló egyik írói csoportosulás antiszemita fertőzöttségű – s ez
Zjozina szerint nem volt messze az igazságtól –, a KB tudományos és kultu-
rális osztályán a probléma felvetését politikailag káros megnyilvánulásként
értékelték. 

Gyakran előfordult, hogy a zsidó hangzású nevüket hivatalosan oroszos-
ra cserélőket továbbra is régebbi családnevükön emlegették.

Zjozina egy esetről tud, amikor elítélték a zsidóellenességet: Kijevben
1955-ben néhány művész megvádolt egy helyi költőt, hogy ittas állapotban
pogromista szónoklatot tartott, s kifogásolták, hogy nem antiszemitizmusá-
ért, csupán részegségéért kapott pártbüntetést. A fellebbezés nyomán gyű-
löletet keltő beszédéért is megrótták a költőt. 

1961-ben Jevtusenko költeménye, a zsidók szenvedéseiről szóló Babij Jar
váltott ki egyesekben ellenszenvet: A. Markov Milyen igazi orosz vagy te cím-
mel írt ellenverset, s elítélő kritika is megjelent róla. Ezekben „saját népéről
elfelejtkező pigmeusnak” nevezték a költőt, s azzal vádolták, hogy ellensé-
gességet szít a népek között.34

1962-ben nagy szenzáció volt, amikor egy konferencián a híres filmren-
dező, Mihail Romm elítélte a negyvenes–ötvenes évek fordulóján mestersé-
gesen szított antiszemita kampányt, s néhány akkori írószövetségi vezetőt

antiszemitizmussal vádolt meg. Fel-
szólalását több pártfórum is vizsgálta:
Romm végül magyarázkodni kénysze-
rült.35

A rendszerpárti nacionalisták, akik
közül számosan antiszemitizmusuknak
is hangot adtak, a hatvanas évek végé-
től különösen aktívak voltak.36

A hivatalos antiszemitizmus a het-
venes években felerősödött,37 s az an-
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34 Zjozina (1999) 151.

35 Uo. 152.

36 Vö. Eggeling (1999). Lásd különösen a

236. és a 237. oldalon található össze-

foglalást.

37 Az Ukrán Tudományos Akadémia je-

lentette meg 1964-ben Kicsko: Judaiz-

mus szépítgetés nélkül című, töményen

antiszemita munkáját, amelyet akkor
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ticionizmus fedőnevet kapta. Az évtized végén 400 ezer példányban jelent
meg J. Ivanov Vigyázat, cionizmus! című kiadványa, szerzője a párt központi
apparátusának munkatársa volt. 

Társadalomtörténeti vizsgálódások

Az Oroszországról megjelent politikatörténeti összefoglalók keveset – vagy
kissé egyoldalúan – foglalkoznak a szovjet birodalomban a második világhá-
ború utáni évtizedekben végbement változásokkal, a mentalitás- és társada-
lomtörténettel. Érthető is: mindent nem lehet beleszuszakolni egy szinté-
zisbe.38 A kilencvenes évek közepéig nem is igen lett volna mit: évek kellettek
az immár ideológiai korlátoktól mentes és feldolgozott forrásokban gazdag
művek megszületéséig. Zubkova már idézett A társadalom és a reformok,
1945–1964 című monográfiája, amely már a posztszovjet érában keletkezett,
a jelentős, új szemléletű munkák közé tartozik.39 A címmel ellentétben vi-
szonylag kevés szó esik benne a hruscsovi évtizedről: a szerzőt a háború utá-
ni társadalmi, tudati változások izgatták, amelyekben a Sztálin halála utáni
évtized reformpróbálkozásainak előzményeit – csíráit – látja. 

Hasonlóan a másik társadalomtörténeti monográfiához, Akszjutyin köny-
véhez,40 Zubkova is a politikai történésekhez kapcsolja a társadalomra vo-
natkozó megállapításait. 

Gazdaságtörténeti és eszmetörténeti jellegű a szociológus és demográ-
fus Visnyevszkij gondolatgazdag könyve a Szovjetunió konzervatív moder-
nizációjáról, amelyben táblázatok, statisztikai adatok teszik szemléletessé és
bizonyító erejűvé a szovjet éra felemás, ellentmondásokkal terhes moderni-
zációjáról írtakat, s adnak lehetőséget az összehasonlításra Európa más or-
szágaival.41

A szellemi elit 

A posztsztálini időszak a szocializmus
megújításáért küzdő szellemi elit s a
törekvéseiket hol támogató, hol visz-
szafogó és büntető hatalom harcaként
is felfogható. Sztálin halála, a hideg-
háború enyhülése sok kommunistában
azt a reményt keltette, hogy a szocia-
lizmus hibái kijavíthatók: nem az el-
vekben van a hiba, hanem megvalósí-
tásuk módjában. Ez a kommunista re-

29

betiltottak, de a hetvenes években több-

ször is újra kiadtak.

38 A magyar nyelven megjelent munkák

közül lásd például Font–Krausz–Nieder -

hauser–Szvák (1997). Kivételnek tekint-

hető az emigrációban élő orosz szerző-

páros gondolatgazdag és olvasmányos

szintézise: Heller–Nyekrics (1996). 

39 Zubkova (1993). 

40 Akszjutyin (2004).

41 Visnyevszkij (1998). 
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formhevület talán a Szovjetunióban volt a legerősebb, bár honi perspektívá-
ból a magyar kommunista reformellenzékiek rendszerjobbító teljesítménye
tűnik a térségben kiemelkedő jelentőségűnek. Az „olvadás” a Szovjetunióból
indult; a hruscsovi éra, sőt még a pártvezető bukását követő rövid időszak:
az 1968 augusztusáig, a csehszlovák reformtörekvések kudarcáig terjedő pe-
riódus is visszaesésekkel, ellentmondásos megnyilvánulásokkal terhes szel-
lemi megújulásként jellemezhető.

Az értelmiség, a szellemi elit – az intelligencia – a totalitárius rendsze-
rekben sajátos szerephez jut: csak a rendszerhűek, az alkalmazkodók érvé-
nyesülhetnek igazán, a többiek osztályrésze az elhallgatás vagy az üldözés.
A diktatúrában egyedül a szellemi elit képviselői – mindenekelőtt az írók, új-
ságírók – vannak olyan helyzetben, hogy a társadalmon belüli feszültségeknek
hangot is adhatnak. Ugyanakkor a hatalom és a kiválasztott írók kölcsönös
egymásrautaltsága be is határolja mindkét fél mozgásterét. A hatalmon lé-
vők igénylik, hogy az írók legitimálják uralmukat, s a szolgálat fejében ki-
emelt szellemi és anyagi megbecsülésben részesítik őket. Ez valósult meg a
Szovjetunióban és a csatlós országokban is, aminek következményeképpen a
rendszerváltozások után a történészeket is foglalkoztatni kezdte a szellemi
elit és a hatalom kapcsolata. Dokumentum-kiadványok, feldolgozások je-
lentek meg a témában. Ezek közül kettőt emelek ki: W. Eggeling és M. R.
Zjozina könyvét.42 Az ugyanabban az évben publikált azonos témájú köny-
vek szerzői nem hivatkoznak egymásra, tényleírásaik, értékeléseik azonban
hasonlók. (Az 1952-ben született német Eggeling könyve az „Első publiká-
ció Oroszországban” sorozat keretében jelent meg. Ez a munkája – egy bő-
séges dokumentumválogatással kiegészített kötetben – 1994-ben németül
már napvilágot látott.)

Zjozina jóval több levéltári forrásra hivatkozik, mint német kollégája, ami
feltehetően helyzeti előnyéből fakad. A párt- és állami iratok, valamint az
írószövetség és a művészeti szövetségek iratanyagának alapján nem csupán a
szervezettörténetről mond sok újat (e szervezetek tagságának szociológiai
vizsgálata, a kiváltságok rendszere, a vezetők portréja), hanem a politikai be-
folyásolás módozatait is részletezi (kézi vezérlés, olvasói levelek mint a nyo-
másgyakorlás eszközei stb.).

Eggelinghez hasonlóan nagy hangsúllyal szól az 1953 utáni évekről. A fe-
lülről kezdeményezett és az írók, művészek egy része által támogatott nagy
reformnekibuzdulások némi változatosságot hoztak a maradiak és az újítók

harcába. Reformokra (s nem csupán a
kultúrában, hanem a gazdaságban és
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az irányításban is) a hatalmukat veszélyeztető problémák késztették a veze-
tőket, s ezek a reformok – olykor visszanyesve, kudarcba fordulva is – végső
soron a szovjet típusú rendszer sikeres önkorrekciós lépéseinek tekinthetők. 

Zjozina kiemelten foglalkozik a politikai-ideológiai jelenségekkel: elemzi
az 1953 és 1956 közötti „ideológiai NEP-et”, a nihilizmus elleni kampányt,
a rehabilitáció értelmezése körüli vitákat, az SZKP XX. kongresszusának
társadalmi hatását az 1956 utáni években, a „revizionisták” elleni hadjáratot,
az „életidegen” intellektualizmus bírálatának örvén propagált „élet közeli”
irodalom és művészetek sajátosságait. Az 1961 és 1964 közötti éveket Zjo -
zina a „nagy évtized” lezáró szakaszaként vizsgálja, amelyben szerinte meg-
határozó szerepet játszott a neosztálinizmus elleni küzdelem, s amelyben
szinte valódi párbeszéd alakult ki a politikai vezetők és a rendszerhűen kri-
tikus szellemi elit képviselői között. Esettanulmányként a „liberális” Novij
Mir és a dogmatikus-konzervatív Oktyabr folyóiratot veszi górcső alá.

A megújulási reményeket szimbolizáló „hatvanasság” mély nyomokat ha-
gyott: írások tucatjai szólnak róla. Valj és Gyenyisz még könyve címéül is ezt
a kifejezést választotta.43 Heller és Nyekrics a szellemi újjászületés kezdetének
tekinti a hruscsovi időszak nagy társadalmi hatást kiváltó irodalmi, művésze-
ti, tudományos teljesítményét, amelynek produktumai nem minden esetben
állták ki az idők próbáját. Ugyanakkor a kultúrpolitikai irányítás éppen a leg-
nagyobbakat támad(tat)ta – Paszternakot, Szolzsenyicint –, s műveiket elzár-
ta a honi olvasóközönség elől, ami nem ritka jelenség a totalitárius diktatú-
rákban. A „közvélemény” azokat az alkotásokat „ítélte el”, amelyek nem is ju-
tottak nyilvánosság elé: ez volt a „szervezett népharag” (Hel ler–Nyekrics).44

A hatalom ügyesen manipulálta az alkotó értelmiséget, s egy részüket –
antisztálinizmusának hangoztatásával – sikerült is maga mellé állítania
(Jevtusenko verse, a Sztálin örökösei, a kommunista párt központi napilap-
jában, a Prav dában jelent meg, s maga Hruscsov szorgalmazta, hogy Szol -
zsenyicin Ivan Gyenyiszovics egy napja című kisregénye megjelenjen), de ha-
marosan ráébredt „tágkeblűségének” veszélyeire: a szabadságigény korlá-
tozhatatlanná válására.45

A hatvanas évek közepére eldőlt,
hogy vége a kompromisszumkeresé-
sek időszakának: a hruscsovi hektikus,
voluntarista politizálástól megszaba-
dult hatalom szorosabbra fogta a
gyeplőt, ami a sokak számára reményt
adó szellemi pezsgés végét jelentette. 
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43 Valj–Gyenyisz (1996).

44 Ez Magyarországon sem volt ritka jelen-

ség, lásd például az 1973-as filozófiai

párthatározat keletkezésének és nyilvá-

nosságra hozatalának körülményeit.

45 Szolzsenyicin Rákkórházát és A pokol

tornáca című művét már nem engedték
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Ellenzékiek

A Szovjetunióban ellenzékiségen első-
sorban rendszerkritikus kommunista
ellenzékiség értendő. A más típusú el-
lenzékiség csírái a terror évtizedeiben
nem, csak a hatvanas évek végétől je-
lenhettek meg.

A háború utáni szabadabb légkörben töredezni kezdett az államideológia:
a kényszerűen egymás mellé rendelt marxizmus és nacionalizmus szétvált, s
főként a marxizmus újraértelmezésének vágya hozott össze embereket; ki-
sebb csoportok, vitakörök alakultak. Az államnacionalista mezbe bújtatott
marxizmus–leninizmus óhatatlanul szembesült az eredeti eszmékkel, a be
nem teljesült ígéretekkel. Az összevetés a hatalom számára nem kívánatos
rendszerkritikával járt. A múltat empátiával tanulmányozó fiatalok közül ke-
rültek ki azok, akik vissza akartak térni a forrásokhoz: a forradalmi idők osz-
tályharcos radikalizmusához. A nemzeti érzés hatalmi erősítését ők megal-
kuvásnak, visszalépésnek tekintették. Balos, anarchista színezetű földalatti
ifjúsági csoporto(cská)k alakultak: Kommunista Ifjúsági Párt (Voronyezs,
1947, körülbelül 50 fő), a Forradalom Hadserege (Moszkva, 1949), Forra-
dalmi Harci Szövetség (Moszkva), Lenin Igaz Ügye. A hatóságok röpiratokat
foglaltak le, melyeken a „Folytassátok Kronstadtot!” szöveg volt olvasható.
A Kommunista Ifjúsági Párt tagjai Marx, Engels és Lenin műveit olvasták,
társadalomjobbító, az eszméket a valósággal szembesítő programot állítot-
tak össze (ezek lettek a bűnjelek). Az újmarxisták bírálták Sztálint, a kom-
munizmus építését az egész világra ki akarták terjeszteni. A Forradalmi
Harci Szövetség programja szerint az országban kialakult viszonyoknak
semmi közük a kommunista eszmékhez, Sztálin zsarnoki uralma bonapar-
tista diktatúra. A Szovjetunióban nincs össznépi tulajdon – államkapitalizmus
van –, s az államot megtestesítő szűk felső réteg kollektív kizsákmányolóként
viselkedik.

Már a háborút követő években terjedt a „katakomba-kultúra”. Fiatalok
magánlakásokon jöttek össze, hogy az iskolában nem tanított könyvekről be-
szélgessenek, tiltott témákról előadásokat hallgassanak. E nem nyilvános,
konspiráló önképzőkörök tagjai nem politizáltak direkt módon, mégis, óha-
tatlanul, rendszerellenesek voltak, hiszen a hivatalos ideológia sulykolta né-
zetektől gyökeresen eltérő eszmékkel ismerkedtek meg. A plurális, kitáguló
világ azonban potenciálisan nagyobb veszélyt jelentett a hatalom számára,
mint a rendszeren belüli esetleges „elhajlások”.46
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megjelenni, Varlam Salamov Kolimai el-

beszélések című kötete is csak szamizdat-

ban jelent meg, s a példákat lehetne még

sorolni.

46 Zubkova (1993).
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Zubkova részben a felsorolt példákkal bizonyítja a szovjetunióbeli más-
ként gondolkodás folyamatosságát. Szerinte a demokratikus ellenzék gyö-
kerei a második világháborút közvetlenül követő évekre nyúlnak vissza. 

A szellemi sokszínűség felé mutató 1945–48 közötti szórványkezdemé-
nyezések azonban – úgy tűnik – sokkal inkább a háborút követő átmenetiség
természetszerű következményei voltak, semmint a jövő ellenzékiségének
előzményei. Ez nem mond ellent annak, hogy néhányan arra a következte-
tésre jutottak: a diktatúra – a szocializmus keretein belül – humanizálható.

Az „olvadás” éveiben a lágerekből kikerültek beszámolóinak, közéleti ak-
tivitásának hatásaként kezdett formálódni a rendszer keretei között maradó,
a diktatúra demokratizálását sürgető közvélemény. A sztálini személyi kul-
tuszt elítélő, önkritikus pártmegnyilvánulások mintegy kiengedték a bírálat
szellemét a palackból, aminek veszélyére maga a kezdeményező hruscsovi
vezetés is hamar ráébredt. Az SZKP XX. (1956) és XXII. (1961) kongresz-
szusa különösen felszabadító hatású volt. Ez utóbbin vastapssal fogadták P.
G. Grigorenko vezérőrnagy felszólalását, aki az új személyi kultusz kialaku-
lásának veszélyére figyelmeztetett (őt a Távol-Keletre „száműzték”, ahol
1963-ban létrehozta a Harci szövetség a leninizmus feltámasztására elneve-
zésű szervezetet, amelyet a hatóságok felszámoltak, alapítóját pedig pszichiá t -
riai kényszergyógykezelésre utalták).47

1959–61-ben megjelentek az első kéziratos ellenzéki újságok. Moszkvá -
ban a Szintakszisz (szerkesztőjét, A. Ginzburgot kizárták az egyetemről, két
év lágerben letöltendő büntetést kapott) és a Főniksz–61 (ezt a levéltári–tör-
téneti főiskola hallgatói alapították). 

Ukrajnában 1961-ben szovjetellenes tevékenységért (valójában nemzeti
függetlenségi mozgalom kezdeményezéséért) ítélték halálra, majd tizenöt év-
re az Ukrán Paraszt- és Munkásszövetség két vezetőjét. 1962-ben Lett or -
szágban, 1964-ben Moldvában ítéltek
el a rend szert bíráló értelmiségieket.

1965-ben leningrádi mérnökök Ko -
lokol címmel adtak ki gépiratos folyó-
iratot, amelyben az elbürokratizáló-
dott vezetés marxista szellemű meg-
újítását sürgették.48

A Heller–Nyekrics szerzőpáros
monográfiájában a szovjetunióbeli pol-
gárjogi mozgalmak megszületését a
hatvanas évek elejére-közepére teszi,
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47 Heller–Nyekrics (1996) 464–465.

48 Munkájuk címe – A bürokrácia diktatú-

rájától a proletárdiktatúráig –, s feltehe-

tően tartalma is „visszaköszön” Konrád

György és Szelényi Iván 1974-ben ke-

letkezett művének címében: Az értelmi-

ség útja az osztályhatalomhoz. Az „őselőz-

mény” talán a jugoszláviai Gyilasz Új

osztálya, amely még az ötvenes években

keletkezett. 
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elindítójukként A. Jeszenyin-Volpin matematikust, a híres költő fiát nevezi
meg. Jeszenyin-Volpin és társai nem az alkotmány megváltoztatását, hanem
a benne foglaltak érvényesítését kívánták békés úton elérni, mozgalmuk le-
gális és demokratikus volt. Legismertebb személyisége Andrej Szaharov
atomfizikus, neves tudós lett, aki 1961-ben levélben hívta fel Hruscsov fi-
gyelmét a termonukleáris fegyverek gyártásának emberiséget fenyegető ve-
szélyességére.

„Egyes adatok szerint 1967-ben már több mint 400 ellenzéki ifjúsági szer-
vezet volt az országban, melyek tagjai a legkülönfélébb nézeteket vallották a
narodnyik eszméktől a fasizmusig”– olvasható Heller és Nyekrics könyvé-
ben.49 A megállapítás kissé elnagyoltnak tűnik, bár az 1965-ben A. Szinyavszkij
és J. Danyiel ellen indított per – a két írót regényhőseik nézeteiért, illetve
azért vonták felelősségre, mert írásaikat külföldön jelentették meg – már a
hruscsovi „liberalizmus” végét jelzi. 

Az értelmiségiek közül sokan Sztá lin rehabilitálásától tartottak. A sztáli-
nizmus visszatértével való riogatás vagy annak reális veszélye mintegy meg-
szépítette a hruscsovi éveket, pedig akkor születettek a büntető törvény-
könyvnek azok a paragrafusai, amelyek alapján bíróság elé lehetett állítani a
Szovjetunióban disszidenseknek nevezett másként gondolkodókat.50

Az igazi marxizmus–leninizmust Roj és Zsorez Medvegyev képviselte, a
liberális–demokrata irányzat fejének az 1980-ban Gorkijba (Nyizsnyij-Nov -
gorod) száműzött Andrej Sza ha ro vot tekintették, Szol zsenyicint pedig a
nem zeti és keresztény ideológia szószólójaként tartották számon.

Az ellenzék megjelenése és bővülése a hatvanas–hetvenes években min-
denképpen a rendszer bomlásának jele. Jelentőségét azonban nem szabad
túlértékelni: a Szovjetunióban az értelmiségiek túlnyomó többsége – tábor-
beli társaikhoz hasonlóan – élhetőnek tartotta a rendszert, amely a korábbi-
akhoz képest jobban kielégítette mentális és fogyasztói igényeiket. Ahogy
Heller és Nyekrics írják: „komfortigényük mérsékletre intette őket”.51

A hetvenes évek végén egy csoport
moszkvai munkás szabad szakszervezet
létrehozásával próbálkozott, vezetőjü-
ket letartóztatták és elmegyógyinté-
zetbe zárták. Hasonló kísérletek má-
sutt is voltak, nem sok sikerrel: a ha-
tóságok mindig közbeléptek.

A Kramola című dokumentumgyűj-
temény a szovjet társadalom közem-
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49 Heller–Nyekrics (1996) 486.

50 A 70. cikkely szerint büntetendő „a szov-

 jethatalom aláásása és meggyengítése

céljából kifejtett agitáció és propagan-

da”, „a szovjet államhatalom és társadal-

mi rend iránti bizalom megrendítésére

alkalmas rágalmak terjesztése”.

51 Heller–Nyekrics (1996) 495. 
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berének „másként gondolkodásáról” szól, amelyről a hatvanas–hetvenes
évek ellenzéki értelmiségének sem igen lehetett tudomása. A dokumentu-
mok egy másik csoportja a szovjet rendszerben hívő, forrófejű diákok és fia-
tal értelmiségiek gondolkodásába enged bepillantást, akik a szocializmust
szerették volna megtisztítani, s az alkotmányban foglaltak betartását köve-
telték a hatalmon lévőktől.52

Lázadások

Tömeges ellenzéki fellépésekre a sztálini terror éveiben nem kerülhetett sor.
A hatalomért folyó politikai harcok Sztálin halála után fellazították az erő-
szakszerveket, korlátozták mindenre kiterjedő, nemritkán törvénytelen be-
avatkozásaik lehetőségét. A lázadások az ötvenes évek közepén az ezreket,
tízezreket embertelen körülmények között összezsúfoló és végletesen ki-
zsákmányoló fogolytáborokban törtek ki, a hatvanas években pedig az élet-
színvonal csökkenésére kiható hatósági intézkedések és a helyi önkény miatt
robbantak ki sztrájknak induló munkáslázadások.

Szolzsenyicin Magyarországon 1993-ban megjelent, a Gulagról szóló
könyvében53 ír a lágerlázadásokról, többek között az 1954 elején kitört,
negyvenkét napig tartó kingiri felkelésről, amelyben kilencezer férfi és
négyezer női fogoly vett részt, s amely a szovjet alkotmány érvényesí-
tésére hivatkozott, és így a későbbi jogvédő mozgalmak előzményének is
tekinthető.

„A szovjet lágerekben két évvel a magyarországi forradalom előtt lázad-
tak fel a foglyok. Hősi tettükre akkor nem figyeltek fel, pedig történelmi tet-
tet hajtottak végre azzal, hogy részben megtörték az elítéltek kizsákmányo-
lását és a velük szemben alkalmazott terrorista módszereket. A híres XX.
kongresszus ugyancsak a szovjet koncentrációs táborokban kibontakozó el-
lenállási mozgalom következtében vált lehetségessé.” 54 1959-ben Temir-
Tauban tört ki felkelés.55

A munkáslázadások közül talán
legismertebb a szovjetunióbeli rend-
szerváltozás után Oroszországban is a
széles nyilvánosság elé kerülő 1962.
júniusi novocserkasszki, amely a Szov-
 jetunió csatlós államaiban korábban
lezajlott munkásfelkelések – az 1953.
júniusi berlini, az 1956-os plzeńi – so-
rozatába illeszthető.

35

52 Kozlov–Mironyenko–Edelman (2005).

53 Szolzsenyicin (1993).

54 Heller–Nyekrics (1996) 424. 

55 Lelcsuk (1997); Kozlov: Celinnij szind -

rom. Masszovije beszporjadki mo lodih

ra bocsih v Temir-Tau (1959) [A „szűz-

föld-szindróma”. Munkásfiatalok tö-

megzavargásai Temir-Tauban (1959)],

in uő (1999) 31–60. 
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A helyi pártbizottság termelésiköltség-csökkentő kampánya a munkások
bérének jelentős csökkenésével járt: ez vezetett tizenegyezer munkás sztrájk-
jához. A sztrájkba a hozzátartozók – nők, gyerekek – is bekapcsolódtak. Jel-
szavaik: „Le Hruscsovval!”; „Kolbászt csinálni Hruscsovból!”56 A tüntetők
Lenin-képekkel vonultak a városi rendőrség és a pártbizottság épülete elé,
ahol sortűz fogadta őket: hetven–nyolcvan ember halt meg, sokukat robba-
nólövedékek téptek szét. 

Az SZKP KB két vezetője, Mikojan és Kozlov próbálta a helyszínre ér-
kezve – ahol harckocsik is bevetésre készen álltak – lecsillapítani a kedélye-
ket: a további ellenállás lehetetlenné vált. A megtorlás során a tüntetőket
családjukkal együtt Szibériába száműzték, kilenc férfit halálra ítéltek, két
nőt pedig tizenöt évi lágerre. A város boltjaiban viszont áruval teltek meg az
üres polcok, és egy időre az ellenállást kiváltó bércsökkentő intézkedéseket
is elhalasztották. Hogy elejét vegyék a további mozgolódásoknak, mindenütt
megerősítették a helyi belügyi szerveket, és tömegoszlató eszközökkel, fegy-
verekkel látták el a rendőrségeket.

A tömegzavargásokról önálló monográfia is napvilágot látott. 57 Ebben a
novocserkasszki és temir-taui tömegzavargás mellett részletesen esik szó
a katonai lázongásokról, a nemzetiségi konfliktusokról (köztük az ingusok
elleni pogromról), az 1944-ben Közép-Ázsiába deportált csecsenek és in -
gusok visszatértekor Észak-Kau ká zusban kitört zavargásokról (Groznij orosz
lakosságának megmozdulásáról). Külön fejezet olvasható a könyvben a mar-
ginális városi csoportok zavargásairól, a hatalom fellépéséről a „huligánok”
ellen Leningrádban, Mag nyi to gorszk ban és másutt.

Nem egy helyen a vallási ünnepek is konfliktusok forrásává váltak, 1959–
60-ban spontán megmozdulásaikkal a kolostorok és a templomok bezárása
ellen tiltakoztak a hívők.

1961 és 1964 között a „liberális kommunizmus” válsága következtében
törtek ki Hruscsov-ellenes zavargások (Krasznodarban, Muromban, Alek -
szand rovban és Bijszkben).

A hétköznapi lázadások körébe tartoznak a nyilvános helyen, baráti társa-
ságban vagy kocsmai beszélgetésekben, nemegyszer részeg emberek szájá-
ból elhangzott kijelentések, szidalmak, amelyek vonatkozhattak egyes helyi
és országos vezetőkre, de az esetek többségében a hatósági intézkedésekről
mondták el keresetlen szavakkal véleményüket, amit a szervek szovjetellenes

agitációnak minősítettek. A meggon-
dolatlanságnak keserves következmé-
nyei lettek: általában három–öt év sza-

36

56 Heller–Nyekrics (1996) 470. 

57 Kozlov (1999).
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badságvesztés. A dokumentumokban szereplő emberek a velük kapcsolatos,
titoktalanított legfelsőbb bírósági és legfőbb ügyészségi dokumentumokat
közlő kiadvány címe szerint a „másként gondolkodás” népi, közemberi kép-
viselői a Hruscsov- és Brezsnyev-korszakban. 58 A legfeljebb egy-két tucat
embert érintő, többnyire spontán és szituatív rendszerellenes megnyilvánu-
lások sokaságát elemző bevezető tanulmány59 rendkívül érdekes: az antropoló-
gia, a lélektan és a néprajz, a vallástörténet és a mítoszkutatás szemszögéből
vizsgálja a dokumentumokba foglalt kriminalizált eseteket. A rendszerellenes
megnyilvánulásokat kapcsolatba hozza az egyszerű nép tradicionális hatalom-
ellenességével s egyben mítoszteremtő igényével és paternalizmusával is.

A számos érdekes következtetés közül azt választottam ki, amely a veze-
tők népi megítélésére vonatkozik, s amely összefüggött a reménytelennek
tartott jelen elutasításával és a múlt megszépítésével, a „mi lett volna, ha…”
vágyteljesítő óhajával. A Sztálin halála utáni évtizedekben Trockij nevét az
53 őt említő vádlott közül 52 pozitív összefüggésben emlegette. Nagy állam -
férfinak tartották, aki érdemeket szerzett a polgárháborúban, Lenin igaz hí-
ve volt, s alkalmas lett volna a legfőbb vezetői poszt betöltésére. Troc kij után
Buharin következett a rokonszenvlistán (19 fő), őt Rikov és Zinov jev követ-
te (kilenc, illetve hat említéssel). A nép a hatalomból kiebrudaltakat tüntette
ki rokonszenvével: Zsukov bukott emberként volt a legnépszerűbb.60

A Kramola összeállítói szerint a szovjetellenes kijelentéseket az esetek
többségében nem lehet a szó eredeti értelmében szovjetellenesnek tekinte-
ni: a népi lázongás az uralkodó kultu-
rális paradigmán belül maradt. A szov-
 jet társadalom az ötvenes, hatvanas
években talán még a forradalom előt-
tinél is patriarchálisabb volt. A szov-
jetellenesnek kikiáltottak és az őket
lebuktatók azonos módon látták a vi-
lágot, ugyanaz volt az értékrendjük, s
erkölcsi normáikat tekintve sem kü-
lönböztek egymástól.61

*
A fenti áttekintéshez nehéz összefog-
lalót írni. Mindenekelőtt azért, mert
nem tudható, melyek azok a művek,
amelyek nem kerültek a kezembe. Az
új tudományos eredmények rendsze-
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58 Kozlov–Mironyenko–Edelman (2005).

59 A kötet összeállítói három év alatt het-

venezer aktát néztek át, s ötezer olyan

esetet találtak, amely a zendülés, lázadás

kategóriájába sorolható (ezek közé tar-

toznak a kötetben nem szereplő vallási

szekták elleni fellépések és a földalatti

nemzetiségi mozgalmakkal kapcsolatos

ügyek is). Az adatokat számítógépre vit-

ték: adatbázist építettek ki. A szovjet-

ellenes agitáció körébe tartozó több

mint nyolcezer ügy 60 százalékát feldol-

gozták. Uo. 20–21. 

60 Uo. 129. 

61 Uo. 130.
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rint először periodikákban látnak napvilágot. Az oroszországiakhoz különö-
sen nehéz a hozzáférés: áttekintésüktől eleve eltekintettem. Vázlatos ismer-
tetőm tehát töredékes és esetleges.

A viszonylag újonnan megjelent oroszországi történettudományi művek
szemlézéséből is levonható azonban a következtetés: Oroszországban meg-
újult a történetírás, s Magyarország, amelynek sorsa az ötvenes–hetvenes
években alapvetően a Szovjetuniótól függött, az alávetett helyzet megszűnte
után sem teheti meg, hogy nem követi nyomon az oroszországi historiográfia
legújabb eredményeit.
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