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elhaladóknak, hogy ápolóim éberségét 
kijátszva málnafagylaltot követeljek tőlük.
Nem hiszem, hogy árnyékom megbízásból követ. 
Nem követek senkit. Nem húzok 
homlokomba micisapkát, és nem ragasztok 
bajuszt, hogy meglessem imádottamat, 
amint más karján fölszáll 
a krakkói nemzetközi expresszvonatra.
És könnyeimet nyelve aztán
nem zakatolok versenyt a mozdonnyal.
Nem mormolok varázsigét az uszoda 
zuhanyozójában külön a szappannak 
és külön a rózsaszínű körömkefének.
Nem hiszem paplanomra, hogy 
idegen férfi kihűlő teteme.
Nem török kifelé a befelé nyíló ajtón.
Nem válók nyugtalanná,
ha a házszámom és éveim számának
összege nem osztható hárommal.
Nem menekülök a szekrénybe 
a tévébemondó átható tekintete elől.
De hogy őrültek között élek, az nyilvánvaló.
Bár nem emlékszem, hogy mikor szállítottak be.

Szamuely László

ÖSSZEOMLÁS UTÁN:
MI LESZ A SZOVJET UTÓDÁLLAMOKKAL?

A háborúvesztés
A feloszlott szovjet birodalom mai állapotát a legtalálóbban alighanem Jegor Gajdar 
(e sorok írásakor Oroszország ügyvezető miniszterelnöke) határozta meg egy újságin
terjúban, amikor egy vesztett háború után bekövetkező összeomlásként jellemezte. „Hiszen a 
valóságban is súlyos és elhúzódó háborút -  hidegháborút -  éltünk át, és megsemmisítő vereséget 
szenvedtünk el benne -  mondotta. -  Az újjáépítéshez most idő és erőforrások szükségesek. ”

Ez a meghatározás nem egyszerűen a nemzetközi helyzettel foglalkozó közírók már 
jó  ideje elkoptatott fordulatának-„a Nyugat megnyerte a hidegháborút” -  a másik oldalról 
való megfogalmazása. Mert nem csak képletes háborúvesztésről van szó. Egyrészt a 
mai fejlemények -  a birodalom, a hadsereg felbomlása, a kormányzó garnitúrák le
cserélése, a politikai rendszer kisebb-nagyobb mértékű átalakulása, a mély gazdasági 
válság és a külső fizetésképtelenség, a megszokott gazdasági kapcsolatok megszaka-
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dása, a száguldó infláció és a csaknem általános áruhiány -  mind olyan jelenségek, 
amelyek századunkban a háborúvesztés velejárói szoktak lenni.1

Másrészt e jelenségeket ugyanolyan okok idézték elő, mint egy nagy háborúnak az 
elvesztését -  legalábbis gazdasági oldalról. A háborús méretűre felfejlesztett hadigaz
daság felfalta, felemésztette a Szovjetunió anyagi, emberi, természeti, szellemi, pénz
ügyi erőforrásait. A hidegháború, vagy ha úgy tetszik, a „kapitalizmussal folytatott bé
kés verseny” elvesztése ugyanis nem egyszerűen azt jelentette, hogy nem sikerült 
„utolérni és túlszárnyalni” a fejlett nyugati országok gazdasági fejlettségi szintjét, ter
melékenységét, életszínvonalát, hanem ennél sokkal többet. Az utolérés kudarca 
ugyanis egy alacsonyabb fejlettségi szinten való megrekedést, elavult gazdasági szer
kezetet és a műszaki kultúra konzerválását hozta magával. A legtöbb közép- és kelet
európai egykori szocialista országban lényegében ez következett be. A katonai célokra 
a nemzeti jövedelem százalékában mérve náluknál legalább egy nagyságrenddel töb
bet költő Szovjetunió esetében ennél súlyosabb dolog történt. A „békés verseny” az 
összes mozgósítható tartalék feléléséhez vezetett: az állami aranykészlet eladásával,2 
az olajexportból a 70-es és a 80-as évek árrobbanása következtében nyert legalább két- 
százmilliárd dollár többletbevétel nyomtalan elköltésével, az ország infrastruktúrájá
nak (kórházak, iskolák, közúti, vasúti, vízi és légi szállítás, csővezetékek) totális elhasz
nálódásával, a termelési állóalapok fizikai és műszaki elavulásával, a természeti kör
nyezet gyakran helyrehozhatatlan pusztításával járt.3

A háborúvesztés analógiája jól megmagyarázza a szovjet birodalom és a szovjet gaz
daság voltaképpen hirtelen összeomlásának rejtélyét. Hiszen a Szovjetunióban nem 
voltak forradalmak, a rendszerváltás is csak a kezdeténél tart, a nemzeti villongások 
csak a birodalom -  gazdaságilag egyáltalán nem jelentős -  perifériáján robbantak ki. 
Az országban szervezett ellenzék nem volt, az uralkodó eliten, mindenekelőtt az ál
lampárton belül pedig a hetvenes-nyolcvanas években semmiféle reformszárny vagy 
reformirányzat nem létezett, legfeljebb az ideológiai ortodoxiához ragaszkodó tech
nokrata „újítók” tűntek fel (és tűntek el) időről időre.

Ezeket az előzményeket kell szem előtt tartanunk a mai helyzet elemzésekor, hogy 
megértsük: a piacgazdasághoz való átmenethez a Szovjetunió utódállamaiban még ke
vésbé vannak meg a feltételek, mint Közép- és Kelet-Európa többi posztszocialista országában. 
Hiányoznak az intézmények, a szellemi légkör, a társadalom fogadókészsége, az irá
nyítók és végrehajtók szaktudása, és végletesen hiányoznak a mozgósítható anyagi 
erőforrások.

Ugyanakkor bonyolultabbak is az átmenet feladatai, mert -  mint erről másutt4 rész
letesebben szóltunk -  a feloszlott Szovjetunió területén a háborúvesztéshez hasonló 
gyorsasággal három folyamat csúszott egybe. Az egyik a politikai és gazdasági rend
szerváltás, amely nagyjából még összehasonlítható a régió többi országában zajló fo
lyamattal. A másik a hatalmas birodalom és egységes gazdasági tér (piac) megszűnése, 
mi több: a történelmi orosz állam kezdődő felbomlása. (Erre csak a jugoszláviai fejle
ményekben találhatunk valamelyes párhuzamot napjainkban, egyébként régiónkban 
az első világháborút követően zajlott le hasonló folyamat.) A harmadik a nyugati tí
pusú modernizálási útra való visszatérés, a világgazdaságba való visszaintegrálódás. 
Ez a feladat a fejlett világ peremterületén elhelyezkedő minden közép- és kelet-euró
pai ország számára nagy gondot okoz, de a történelmi örökség merőben eltérő jellege 
miatt az orosz birodalom utódállamaiban (a három kis balti országot kivéve) belátható 
időn belül aligha oldható meg sikeresen.
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Egy közgazdász hivatásszerűen a gazdasági folyamatokat vizsgálja, s nemigen szo
kott politikai elemzésekbe bocsátkozni. A mai cseppfolyós helyzetben azonban nem 
mellőzhetjük e folyamatok néhány legfontosabbnak tartott politikai keretfeltételének 
a felvázolását. Három kérdésre keresünk választ: 1. Mennyire tartós az 1991. augusztu
si puccskísérlet óta kialakult államhatalmi elrendezés? 2. Stabilizálódik-e a nemzetkö
zösségnek deklarált államszövetség, és/vagy fennmaradnak-e a mai utódállamok? 3. El
kerülhető-e a nagyszabású polgárháború, az utódállamok közötti háborút beleértve?

Ingatag hatalmi viszonyok
A mai politikai elrendezést illetően paradox helyzetnek vagyunk tanúi. Ha a korábbi párt
állami rendszer szétesését rendszerváltásnak szabad nevezni, akkor a volt Szovjetunió 
utódállamaiban inkább rendszerváltás, mint hatalomváltás történt. A három balti köztár
saság és Örményország, valamint Grúzia kivételével ugyanis 1991 végén a többi tíz 
utódállam élén az egykori állampárt legfelső grémiumához tartozó ember -  központi 
bizottsági titkár és/vagy politikai bizottsági tag -  állt.5 (A Mutalibov azerbajdzsáni elnök 
kétszeri -  márciusi és májusi -  lemondatásával ez a kör azóta zsugorodott ugyan, de 
Sevardnadze Grúziába való visszatérésének figyelembevételével a szám ismét tíz lett.) 
Csak az említett öt kis köztársaságban került hatalomra a kommunista párthoz koráb
ban nem tartozó, vele szemben álló vagy általa üldözött ellenzék. A közép- és kelet
európai országoktól eltérően, a volt Szovjetunióban a kommunista pártot -  egyedül 
Romániához hasonlóan -  betiltották, míg a párt korábbi vezetői hatalmon maradtak, 
illetve a hatalomba visszakerültek -  ugyancsak egyedül Romániához hasonlóan.

Még inkább ez a helyzet a helyi -  megyei, járási, városi — vezetőkkel, akik korábban 
túlnyomórészt a helyi pártapparátusok emberei voltak. Ez részben még a Gorbacsov 
által annak idején keresztülhajszolt választási törvény következménye, amely perszo- 
náluniót írt elő a tanácselnöki poszt és a párttitkári tisztség betöltésénél. E formai ok 
mellett az alapvető tényező mégis az az említett körülmény, hogy a Szovjetunióban 
sem az állampárton belül, sem -  bizonyos értelmiségi szabadgondolkodástól eltekintve 
-  azon kívül ellenzéki áramlatok nem léteztek. így nem valamiféle gonosz „átmentési” 
ármány következménye, hogy a pártállami rendszer mai legismertebb bírálói, a „de
mokraták” vezető egyéniségeinek legtöbbje is a korábbi pártapparátusból vagy annak 
szaktanácsadóiból került ki: másfajta legény egyszerűen nem volt talpon a vidéken, 
amikor az összeomlás következtében új programokkal, új színekben kellett tovább
vinni a kormányzást, az irányítást. így az ún. nómenklatúra országlása lényegében 
folyamatos, még ha jelenleg -  tegyük meg ezt a jóindulatú engedményt -  e nómenk
latúra fiatalabb, képzettebb, világlátottabb része van is hatalmon.

Az állampárt nélküli volt pártelit (ide sorolva az államigazgatási és gazdasági veze
tőket, a hadsereg és a titkosrendőrség főtisztjeit is) hatalmi pozíciója fölöttébb ingatag, 
mert hiányzik a legitimitása. A szovjet típusú társadalmi berendezkedésben ugyanis 
a pártállami elit uralmának legitimálásában rendkívül nagy szerepet játszik az ideo
lógia (a kommunista pártról mint élcsapatról szóló tan stb.). A korábbi hivatalos ideo
lógia elvetése és megbélyegzése után a mostani vezetőknek új államfenntartó eszmék
re van szükségük. A legegyszerűbb és a legkézenfekvőbb megoldás nem az újabb és 
ismereden ideológiák meghonosítása, hanem a régi, bár nem veszélytelen, de sokszor 
bevált hagyományos eszmékhez -  mindenekelőtt a nacionalizmushoz, illetve az adott 
területen leginkább elterjedt vallásokhoz -  való fordulás. Bármennyire nevetséges is, 
de teljesen érthető annak a korábbi párttitkárnak a látványa, aki megfelelő nemzeti
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öltözékben a Bibliára vagy a Koránra tesz esküt, hogy nemzete boldogulásán fog fá
radozni, és fogadja a megfelelő keresztény vagy mohamedán főpap áldását.6

Csakhogy a közép- és kelet-európai országok már megélt tapasztalata szerint a gaz
dasági és szociális okokból romló közhangulatban, a kialakuló pártok meginduló ha
talmi versengésében a -  valamilyen módon -  „diktált” társadalmi konszenzus követ
keztében (amely lehetett komoly versenytársak nélküli „szabad” választás is) a hatal
mát továbbra is megőrző pártállami elit roppant sebezhetőnek bizonyul a reá zúduló 
bírálat, vádaskodás és gyűlölködés áradatával szemben. Hiszen az általa forgalomba 
hozott nacionalista, vallásos, populista, demokrata, liberális stb. ideológiai érveket az 
ellenfelek, ha nem is tudják mindig nagyobb hitelességgel használni vele szemben, de 
segítségükkel viszonylag könnyűszerrel ki tudják kezdeni a hatalmon lévő „túlélők” 
szavahihetőségét, erkölcsi integritását. Gyakran persze anélkül, hogy bármiféle alter
natív vagy konstruktív kormányzati akcióprogrammal rendelkeznének.

Ezért az 1. kérdésre nagy biztonsággal az a válasz adható, hogy a mostani hatalmi 
elrendezés fórefony ésmúlékony. Felszámolása máris elkezdődött. (így Azerbajdzsánban 
fegyveres tüntetésekkel kényszerítette ki az ellenzéki Azerbajdzsáni Népfront a június 
7-i szabad elnökválasztás megtartását, amelyen vezére, az antikommunista A. Elcsibej 
győzött. Tádzsikisztánban pedig váltakozó kimenetelű fegyveres összetűzések ered
ményeként hol elűzik, hol visszaültetik R. Nabijev elnököt az egyre zsugorodó hata
lomba.)

A szétesés folyamata és az integrálódás lehetséges gócai
Ami az államszövetség jövőjét illeti, jelenleg és még belátható ideig a dezintegráló ten
denciák az uralkodók. A világ minden tájáról bőségesen rendelkezésre álló történelmi 
tapasztalatok szerint a nemzeti függetlenedés, nemzeti államalakítás dolgában nem a 
gazdasági ráció szokott érvényesülni. Ezért egy adott régió belső és külső áruforgalmi 
kapcsolatairól, erőforrás-ellátottságáról szóló különféle gazdasági statisztikák, illetve 
a régió életképességéről azok nyomán levont következtetések nem relevánsak annak 
megítéléséhez, hogy ha nemzeti elkülönülésről, államalakításról van szó, akkor vajon 
az integrációs vagy a dezintegrációs törekvések fognak-e majd felülkerekedni. Ilyen
kor a kérdést nagyhatalmi érdek, azaz fegyveres beavatkozás vagy annak veszélye 
szokta (egy időre) eldönteni.

Amikor viszont valamely régióban hatalmi vákuum alakul ki, rendszerint a korábbi 
birodalmak felbomlása (mint ez az első világháború után Közép- és Kelet-Európábán 
történt) és/vagy a nagyhatalmak érdektelensége, tartózkodása következtében (ennek 
napjainkban vagyunk tanúi ugyanezzel a régióval kapcsolatban), akkor a helyi mozgá
sok kapnak nagyobb teret. Jelenleg pedig minden utódállam hatalmi elitje a vélt vagy 
valóságos, de korábban mindenképpen elnyomott vagy háttérbe szorított nemzeti ér
dekek melletti kemény kiállásával akarja bizonyítani kormányzási rátermettségét és 
biztosítani hatalmi pozíciójának megőrzését. A dezintegrációs törekvéseket tehát az 
utódállamokon belüli hatalmi versengés táplálja, s ennek dinamikája bizonyára el fog 
vezetni az uniótól örökölt hagyaték, a közös vagyon minél aprólékosabb felosztásához. 
Az integráció irányába mutató gazdasági érdekek nyilván akkor kaphatnak majd na
gyobb mozgásteret, ha az utódállamok belső politikai rendszerei stabilizálódnak, s a 
mostani -  véleményünk szerint átmeneti jellegű -  állampárti eliteket felváltó kor
mányzati garnitúrák megszilárdítják hatalmi pozíciójukat.

Mi a szerepe ezek után az 1991 decemberében a belorusz-lengyel határvidék er
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dőrengetegében megszületett FÁK-nak? Rendeltetése nem az új alapú integráció ki
építése, hanem a régi centralizált birodalom feloszlatása. Összes eddigi határozata egy
részt a régi unió és annak központi intézményei megszüntetésére, másrészt a közös 
vagyon felosztására vonatkozik. Ez nemcsak a kívülálló elemzők értékelése, hanem a 
Jelcin orosz elnök belső köréhez tartozó tanácsadók véleménye is.7 Ha végbemegy a 
közös hadsereg és hadiflotta felosztása, és a rubelt nemzeti valuták váltják fel, meg
szűnik a közös állami lét két utolsó attribútuma is. Mindkét folyamat a végkifejlet felé 
halad.

A 2. kérdés első fele tehát úgy válaszolható meg, hogy a volt birodalom civilizált, 
azaz egyezményes és egyeztetett megszüntetése jó  esetben ahhoz vezethet el (ha ez 
sikerül), hogy a mai névleges államszövetség helyett egymással katonai szövetségben és va
lamiféle gazdasági unióban álló utódállamok léteznek majd. Az bizonyos, hogy ebbe a 
szövetségbe nem fog mind a tizenöt állam belépni, hiszen a FÁK-nak e sorok írásakor 
forma szerint is csak dzenegy tagja van. Az azonban, hogy kik lépnek közülük szövet
ségre egymással, és kik maradnak ki, ma nem látható előre.

Azért sem látható előre -  s ez már a 2. kérdés második felére vonatkozik - ,  mert 
csaknem bizonyos, hogy a mai utódállamok száma és területe még változni fog. A kö
vetkező okokból:

Egyrészt folytatódhat a szétesés és különválás folyamata a mai utódállamokon belül. 
Ez mindenekelőtt Oroszországra vonatkozik, amely önmagában is birodalom. A va
lószínű aspiránsok az észak-kaukázusi, valamint a Volga- és Urál-vidéki, mohamedá
nok lakta autonóm köztársaságok (Tatárföld és Baskíria), de felvetődhet Szibéria és 
Távol-Kelet autonóm köztársaságainak (Jakutföld, Burjátföld, Tuva), sőt tisztán 
oroszlakta területeinek az önállósodása is. Bizonyosan le fognak válni Moldováról a 
Dnyeszteren túli szlávlakta területek. Bizonytalan a nagy kiterjedésű Ukrajna területi 
integritása is. Állandó konfliktusfészket jelent a Kaukázuson túli köztársaságok vegyes 
lakosságú területeinek a hovatartozása is. Elképzelhető továbbá némely határterüle
tek elcsatolása, egyesülése a korábbi Szovjetunión kívüli államokkal. így igen valószí
nű Moldova és Románia újraegyesülése; ez igen nagy horderejű nemzetközi bonyo
dalmakhoz vezethet, amelyek még a mai Románia területi integritását is veszélyeztet
hetik. Ukrajna szétesése esetén felvetődhet Kárpátalja hovatartozása, különösen, ha 
Szlovákia önálló állam lesz. Nem lehetetlen a Litvánia lengyellakta területei körüli 
konfliktus, mint ahogy máris felvetődik az egykor Kelet-Poroszországhoz tartozó Kö- 
nigsberg (ma Kalinyingrád) és vidékének a kérdése. Finnországban nyíltan feszegetik 
a második világháború alatt elcsatolt Karélia visszakövetelését stb. És még semmit sem 
szóltunk a Szovjetunió déli, közép-ázsiai, távol-keleti határai mentén fekvő, vitatott 
vagy vitatható illetőségű területekről.

Másrészt hosszabb távon az utódállamok körében számolni kell az állami újraegye
sülés vagy egyéb formájú integrálódás tendenciájával is. Ennek két történelmi, kulturális, 
etnikai és vallási góca lesz vagy lehet.

Az egyik a déli, mohamedán lakosságú utódállamok tömörülése. Négy közép-ázsiai köz
társaság (az üzbég, a türkmén, a tadzsik, a kirgiz) képezné a magját, hiszen egyébként 
is ezeket csatolták legkésőbb, a múlt század 60-as-80-as éveiben az Orosz Birodalom
hoz, s e vidékeket a szovjet hatalom is csak a 30-as évek végére tudta véres harcok 
után „pacifikálni”. Az ötödik utódállam, Kazahsztán helyzete különleges, mert a mo
hamedán kazahok szám szerint kisebbségben vannak a szláv, német, koreai és más 
lakossággal szemben. (A németek, koreaiak deportálás következtében kerültek terű-
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letére.) Északi övezetei egyébként eredetileg Oroszországhoz tartoztak, több száz éve 
ott letelepedett színtiszta orosz-szláv lakossággal. Ezért Kazahsztán csatlakozása a mo
hamedán tömbhöz csak területmegosztás, illetve háború árán képzelhető el. A moha
medán tömbnek valószínű tagja még a Kaukázuson túli Azerbajdzsán, amelyet a Kasz- 
pi-tenger választ el Türkméniától. Ezek az országok máris célpontjai lettek a főbb 
ázsiai mohamedán államok gazdasági és kulturális behatolásának. Figyelmet érdemel 
például, hogy a huszonhét éve szendergő, ECO betűszóval jelzett török-iráni-pakisz- 
táni Gazdasági Együttműködési Szervezet hirtelen feléledt, és Teheránban tartott 
konferenciáján ez év február 17-én az említett hat szovjet utódállamot felvette tagjai 
közé (közülük Kazahsztánt csak megfigyelői státusban). További lépést jelentett az 
ashabadi (Türkmenisztán) május 10-i hetes csúcstalálkozó (az időközben megbukta
tott azerbajdzsáni és tadzsik elnökök távollétében, illetve hiányában). E nemzetközi 
szervezet jövője természetesen bizonytalan, már csak Irán és Törökország eltérő társa
dalmi, gazdasági és világpolitikai orientációja miatt is. A lényeg azonban az, hogy a 
hat mohamedán utódállam máris külön nemzetközi szervezetbe tömörült, még ha 
egyelőre csak papíron is.

A másik integrációs góc a történelmi Oroszország, a moszkvai állam, az ortodox hitű 
keleti szlávság központja. Tőle függedenül Belorusszia soha, Ukrajna csak néhány 
múló pillanatig rendelkezett önálló államisággal az 1917-es forradalmat követő szét
esés és polgárháború idején. A másfélszáz milliós lakosú kolosszusnak nincs semmi
lyen tekintetben sem ellensúlya az utódállamok között. Ez merőben más helyzet, mint 
amely az egykori Osztrák-Magyar Monarchia vagy napjaink Jugoszláviájának felbom
lása után keletkezett, ugyanis utánuk nem maradt a régióban domináns nemzet, 
amely egymagában képes lenne a korábbi államkeretek visszaállítására. Oroszország 
képes erre, s történelme folyamán ezt sokszor megtette. Mivel az orosz állami terület
nek (az Északi Jeges- és a Balti-tengert leszámítva) nincsenek sem természetföldrajzi, 
sem etnikai határai, ez a terület történelmileg változó volt: hol szűkült, hol tágult. Szi
gorúan szárazföldi országról lévén szó, Oroszország terjeszkedését mindig a télen- 
nyáron hajózható tengerekhez való kijutás vezérelte. A Szovjetunió felbomlása, a balti 
országok és Ukrajna leválása, az észak-kaukázusi helyzet bizonytalansága az orosz ál
lamot szinte a Nagy Péter előtti állapotba veti vissza. Nehezen képzelhető el, hogy 
ebbe az állapotba a hatalmas nemzet bele fog nyugodni.

Következik-e mindebből, hogy a nagyszabású polgárháború, illetve az utódállamok kö
zötti háború elkerülhetőségére vonatkozó 3. kérdésre nemleges választ kell adnunk? Nem 
szükségszerűen.

Mindenekelőtt határozzuk meg, mit értsünk nagyszabású háborún, hiszen két 
utódállam, Azerbajdzsán és Örményország között máris háború folyik. A mértéket il
letően nem a hadviselés intenzitására, a bevetett emberek számára, a fegyverek jelle
gére és rombolóerejére gondolunk elsősorban, bár ez sem mellékes vagy közömbös 
szempont. Mégis, a sajátos posztbirodalmi kontextusban, Oroszország centrális sze
repe és túlsúlya miatt nagyszabású háborút csak egy Oroszország részvételével vívott háború 
jelenthet. Vajon ennek mennyi az esélye?

Különösebb nehézség nélkül fel lehet vázolni olyan helyzetek keletkezésének for
gatókönyveit, amikor egy „erőskezű” kormányzat -  amelynek még csak nem is kell 
feltétlenül diktatórikusnak lennie -  valamilyen népszerű ügy jegyében háborúban ke
res megoldást a számtalan okból éleződő belső válságokra. Kíséreljük meg inkább az 
ez ellen ható és létező tényezőket kimutatni.
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a) A már hivatkozott cikkben csaknem egy éve a következőt írtuk: „A posztbrezsnyexn 
Szovjetunióra a vérontástól, a háborúskodástól, a terrortól való mélyen ülő félelem a jellemző. 
Ez teljesen érthető, ha arra gondolunk, hogy az 1914-gyel kezdődő kataklizmák szüntelen soro
zata az egykori Orosz Birodalomban minden generációt megtizedelt, a második világháború után 
születetteket kivéve. De nekik is kijutott az afganisztáni borzalmak és a csernobili vész traumá
jából. A nyers erőszaktól való kölcsönös visszariadás adja meg szerintünk az 1991. augusztusi 
véghez nem vitt államcsíny rejtélyének a végső magyarázatát is. ” Azóta az oroszországi ügyész
ség és a parlament különbizottságának nyilvánosságra hozott vizsgálati anyagaiból 
tudjuk, hogy mindenekelőtt a hadügyminiszter, Jazov marsall, de Krjucskov KGB- 
főnök sem adott, egyszerűen nem mert parancsot adni a Moszkvába fölvezényelt csa
patoknak az orosz kormány és parlament székházának elfoglalására és más fegyveres 
akciók végrehajtására. Most és még feltehetőleg jó  ideig Oroszországban nincs, illetve 
nem lesz olyan központi kormány, amely háborúba merne bocsátkozni saját népe vagy 
a szomszédos népek ellen.

b) Jugoszláviai, Kaukázuson túli, moldovai vagy közép-ázsiai példákból tudjuk, 
hogy a nemzetközi diplomáciai nyelvben előkelőén „etnikai zavargásoknak” nevezett 
pogromok nem feltétlenül központi kezdeményezésre szoktak kitörni. Ehhez az egy 
területen évszázadok óta együtt élő, különböző etnikumokhoz tartozó emberek érint
kezéséből származó kölcsönös sérelmek, gyűlölködés felhalmozódása, megléte önma
gában is elegendő ok. Kevéssé ismert tény azonban, hogy az oroszok és közvetlen szláv 
szomszédaik, az ukránok és a beloruszok érintkezésében ilyen gyűlölködés nem ala
kult ki. Jóllehet mindegyik nép nyelvében megtalálható a másik becsmérlő gúnyneve, 
vagy íróiknál előfordul a másik rokon nyelv számukra furcsán hangzó fordulatain való 
ironizálás, etnikai alapú viszályok, összetűzések a három nép között történelmileg 
nemigen fordultak elő. Ennek feltehetőleg az az oka, hogy sem a cári, sem a szovjet 
birodalomban a hivatalosság nem kezelte eltérő etnikumként a három népet, nem 
volt köztük etnikai alapú hátrányos megkülönböztetés sem (eltérően például a zsidók
kal, a mohamedánokkal, a kaukázusiakkal, az ázsiaiakkal, a görögökkel, a németekkel 
stb. szembeni bánásmódtól). Ezért valószínűtlen, hogy spontán módon nemzeti ani- 
mozitásból származó zavargások törnének ki a három szláv néphez tartozók közt, 
akármelyik utódállamról légyen is szó. (Ettől azonban meg kell különböztetni a Nyu
gat-Ukrajnában, főleg az egykori Galíciában élő görög katolikusok és a pravoszláv hitű 
ukránok, oroszok közötti ellentéteket. Ez már Ukrajna belső problémája, amely még 
sok bonyodalmat okozhat.)

c) A nagyorosz nacionalisták által hangoztatott presztízsokoktól eltekintve, Orosz
ország erőszakos terjeszkedésének ma nincsen sem gazdasági, sem katonai-stratégiai 
indítéka. A nyersanyagforrások megszerzése -  amely a XVIII-XIX. század biroda
lomépítési törekvéseinek jól-rosszul felfogott oka volt -  a gazdasági növekedés termé
szetében végbement világméretű változások következtében elvesztette jelentőségét. 
Oroszország területe egyébként is sokkal jobban ellátott természeti kincsekkel, mint 
bármelyik más utódállamé. A fő gondja ma éppen az, hogy nem tudja ésszerűen hasz
nosítani őket. Ráadásul az ottani közfelfogásban mély nyomot hagyott a korábbi évti
zedek hivatalos propagandája, amely a sivár életviszonyokat azzal magyarázta, hogy 
az „idősebb testvér” áldozatokat hoz a többi népért- közéjük számítva nemcsak a „népi 
demokráciákat”, majd később a „felszabaduló” harmadik világ országait, hanem a töb
bi szövetségi köztársaságot is. így az oroszországi tömegkommunikációban is érzékel
ni lehet azt a kárörömöt, amellyel azt regisztrálják, hogy a „hálátlan” elszakadt utód
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államokban (és az egykori közép-európai szövetségeseknél) is esik a termelés, az élet- 
színvonal. Abirodalom elvesztését egyelőre a „terhektől” való megszabadulásként fog
ják fel. S a leszakadt, különösen a közép-ázsiai köztársaságokkal való akármilyen for
májú újraegyesülés erőltetése ma roppant népszerűtlen ügy volna, egy háborúról 
nem is beszélve. Ami a katonai-stratégiai megfontolásokat illeti, a birodalomépítésnek 
sokszor valamilyen külső fenyegetettség a motivációja. Ma és mégjó ideig Oroszország 
számára ilyenfajta reális vagy akár csak elképzelhető veszély nem látható, hiszen nincs 
olyan nagyhatalom, amelynek érdeke fűződne a világgazdasági kapcsolatok főáramai
tól messze eső régióba való behatoláshoz.

d) A birodalom vége utáni helyzetben, amikor anyagi és politikai okokból a karha
talom és a hadsereg feloszlóban és szétesőben van, személyi állománya demoralizált 
és korrumpált, a hatalomváltások, puccsok és ellenpuccsok nem igényelnek nagyobb 
szabású fegyveres akciókat. Analógiaként gondoljunk csak a XX. század leghíresebb 
ilyen jellegű eseményére, a Bolsevik Párt hatalomra jutására 1917 novemberében, 
amely Péterváron és szerte a nagy országban -  Moszkvát kivéve -  lényegében fegyve
res harcok nélkül zajlott le. Napjainkban pedig valami ehhez hasonlónak voltunk 
szemtanúi (a televíziónak hála) 1991 augusztusában Moszkvában. De lényegében csak 
kis területre, a város egyik negyedére lokalizálva zajlott le a törvényesen megválasztott 
és korábban népszerű elnök hatalmának fegyveres megdöntése is ez év elején a grúziai 
Tbilisziben. Decemberben még fegyveres erőszakra sem volt szükség Gorbacsov szö
vetségi elnök, márciusban Mutalibov azerbajdzsáni elnök lemondatásához. Ez utóbbit 
májusi visszatértekor egy kisebb csetepaté árán újra le lehetett mondatni.

A hatalomváltások egyfajta forgatókönyve kezd kialakulni. E szerint elegendő egy 
csoport elszánt ember határozott, esedeg fegyveres fellépése ahhoz, hogy a politikától 
megcsömörlött, mindennapos megélhetési gondjaiktól elfásult tömegek közönyös 
szemlélődése közepette lebonyolódjon a többnyire egyazon eliten belüli hatalomvál
tás. A politikai instabilitás képlékeny helyzetében ez nagyobb polgárháború nélkül is 
megoldható. Elképzelhető, hogy a mostani utódállamok dez- vagy reintegrációjára is 
ez a forgatókönyv bizonyul használhatónak.

Jegyzetek

1. Hannah Arendt írja: „...az első világháború 
vége óta szinte magától értetődőnek tartjuk, hogy 
nincs olyan kormány, állam vagy államforma, amely 
túlélhetne egy háborús vereséget. Ez a fejlemény a 
XIX. századra megy vissza, amikora francia-porosz 
háborút követően a Második Császárságot felváltot
ta a Harmadik Köztársaság, s az orosz-japán há
borúban elszenvedett vereség nyomán kitört 1905-ös 
oroszforradalom is baljós jelként vetítette előre, mire 
számíthatnak a kormányzatok katonai vereség ese
tén. Korunkban a háború elvesztésének legbiztosabb 
következményei közé tartozik -  eltekintve persze a tel

jes megsemmisítéstől -  a kormányzatban bekövetkező 
forradalmi változás, idézze elő akár maga a nép, 
mint az első világháború után, vagy erőszakolják rá 
a vesztesre kívülről a győztes hatalmak, feltétlen 
megadást követelve és a háborús bűnösöket bíróság 
elé állítva." (Hannah Arendt: A forradalom. 
Európa, 1991. 16. o.)
2. G. Javlinszkij közgazdász rövid szövetségi 
ügyvezető miniszterelnök-helyettessége ide
jén közzétette a szovjet állami aranytartalék 
alakulására vonatkozó adatokat a pénzügy
minisztérium nyilvántartása alapján. Eszerint
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a tartalék január 1-jei állománya 1953-ban 
2049,8 tonna, 1984-ben 577,2; 1985-ben 
719,5; 1986-ban 587,4; 1987-ben 680,9; 
1988-ban 785,3; 1989-ben 850,4; 1990-ben 
784,0; 1991-ben 484,6; 1992-ben (várható) 
240 tonna volt. (Moszkovszkije Novosztyi, 1991. 
november 17.)
3. Két szentpétervári szakértő, J. Alekszand- 
rov fizikus, az Oroszországi Tudományos 
Akadémia levelező tagja és V. Kolbin közgaz
dász, egyetemi tanár közlése szerint a Szovjet
unió katonai kiadásai évente a bruttó nemzeti 
termék (GNP) több mint harminc százalékát 
emésztették fel. Akár helyes ez a hihetetlen 
szám, akár nem (a nyugati becslések kisebb 
arányokat mutattak ki), egyetérthetünk ama 
következtetésükkel, hogy „semmilyen rendszer, 
semmilyen gazdaság sem viselhet el hasonló költeke
zést". (Alekszandrov, J.-Kolbin, V.: Ekonomi- 
KA SZTRANI POGREBENA POD GRUDAMI ORUZSI- 
JA. Izvesztyija, 1992. június 16.)
4 . Szamuely László: M erre  t a r t  a  Szov jet
u n ió ? (Gazdasági hely zetkép  középtávon .) 
Népszabadság, 1991. október 26.
5. A belorusz Legfelsőbb Tanács elnöke, Sz. 
Suskevics ugyan nem a korábbi párt- és állam

vezetés tagja, hanem ellenzéki ember hírében 
álló egyetemi tanár volt, aki 1991 júniusában 
a pártból is kilépett, de mivel a szláv köztár
saságok közül leginkább Belorussziában ma
radt meg szinte érintedenül a pártapparátus 
uralma, az ő esete az a kivétel, amely erősíti a 
szabályt.
6. Jelcin oroszországi elnök például nemcsak 
beiktatásakor tartotta fontosnak, hogy II. Alek- 
szij, minden oroszok pátriárkája személyesen 
áldja meg őt, hanem rendszeres templom
látogatóvá is vált. Egyik utóbbi interjújából 
megtudható, hogy kommunista korában 
őszinte ateista „volt”, de most az istentisztele
ten való részvétel nemcsak lelki megtisztulást 
hoz számára, hanem „politikailag is szükséges". 
(Vera, nagyezsda i ty er pen y ije  szpaszut 
szv o b o d n u ju  Rossziju . I n ter v ju  Borisza  
J elcina . Izvesztyija, 1992. június 12.)
7. Galina Sztarovojtova oroszországi parla
menti képviselőnő, elnöki tanácsos és A. As- 
lund svéd professzor, Jelcin hivatalosan kine
vezett tanácsadója más-más helyen és idő
pontban úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy a 
breszti döntés kezdettől fogva a „civilizált vá
lást” célozta.

1993januárjától lapunk három éve változatlan árát az igen alacsony 49 forintról emel
ni kényszerülünk. Azok az olvasóink azonban, akik még ebben az évben előfizetnek 
a HOLMI-ra, jövőre is a régi áron -  egész évre 500 forintért -  kapják meg. Az összeg 
a mellékelt csekken befizethető. Kérjük, hogy a nevet és a címet jól olvashatóan írják.


