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♦ ♦ ♦    HALÁSZ IVÁN

Vázlat az orosz államiság fejlődéséről
és a hatalomgyakorlás formáiról∗

A soknemzetiségű Oroszország a világ egyik legnagyobb kiterjedésű, északi 
fekvésű állama. A történelmi orosz állam jelenleg az Oroszországi Föderá
ció (továbbiakban: OF) névre hallgat. Hatalma csúcsát azonban nem most, 
hanem a Szovjetunió idején érte el. Az OF területe 17 125 187 négyzetkilo
méter, lakosainak száma pedig 142 856 millió fő volt a 2010. évi népszámlá
láskor.  Az  orosz  állam az  utóbbi  300  évben  Európa  egyik  meghatározó 
nagyhatalma, amely az 1945 és 1989 közötti időszakban (a Szovjetunió for
májában) az USA mellett a bipoláris világ második szuperhatalma volt. Igaz, 
akkor hivatalosan nem orosz nemzeti alapon, hanem internacionalista állam
ként határozta meg önmagát.

A HAGYOMÁNYOS OROSZ ÁLLAMISÁG SZÜLETÉSE ÉS ARCAI

A keleti-szláv népességet tömörítő középkori orosz állam Kijevi Rusz néven 
a 10. században jött létre a nagy kelet-európai síkságon. A nagy észak-ázsiai 
– azaz szibériai – területekre csak a 16. és 17. században tett szert. Az oro
szok 988-ban bizánci közvetítéssel vették fel  a görögkeleti  rítusú keresz
ténységet, aminek döntő jelentősége lett az ország későbbi szellemi fejlődé
se szempontjából. Konstantinápoly és a balkáni ortodox államok eleste után 
ugyanis a Moszkvai Nagyfejedelemség lett a világ egyetlen pravoszláv (or
todox) állama, ami nagyon komoly ideológiai töltetet és hivatástudatot biz
tosított a koraújkori orosz államnak. Ebben kell keresni az időről időre je
lentkező orosz szellemi messianizmus gyökereit.1 

Az orosz államiság fejlődése szempontjából döntőnek bizonyult továbbá 
a mongol-tatár uralom (azaz a tatárjárás) időszaka, amely több mint 250 évre 

* Elhangzott a Käfer István tiszteletére rendezett ünnepi konferencián (Budapest, 2015. június 5.). 
Az előadás szerkesztett változata.

1 Az orosz messianizmusról magyar nyelven is számos könyv érhető el. Az egyik legkiemelkedőbb 
ilyen munka:  WALICKI, Andrzej,  Orosz és lengyel messianizmusok. Oroszország, a katolicizmus 
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meghatározta az ország életét. A mongol hódítás nemcsak tönkretette a kije
vi központú orosz államiságot, hanem sok vonatkozásban megszakította az 
orosz földeknek a középkori  Európához kötődő dinasztikus,  gazdasági  és 
kulturális kapcsolatait. Az orosz fejlődésből főleg ezért maradt ki a közép
kori „szabadság kis köreinek” kialakulása (egyetemek, szabad királyi váro
sok, rendi monarchia, a nemesség személyi jogai stb.), és nem jött létre a 
kölcsönösséget magába foglaló vazallusságra épülő politikai kultúra. Rész
ben emiatt Oroszországot kevésbé érintette meg a reneszánsz és később a re
formáció is.  A tatárjárás  ugyanakkor az  ország politikai  központjának az 
északabbi fekvésű Moszkvába való áthelyezését eredményezte.2

A tatárjárás következő fontos következménye azon orosz biztonság- és 
külpolitikai  doktrína megszületése volt,  amely a természetes  határok (he
gyek, nagy folyók stb.) nélküli  síkvidéki országot úgy akarta megvédeni, 
hogy annak határait minél jobban kitolja az ország magterületeitől. Mindezt 
annak érdekében, hogy a hadseregnek a nagy távolságoknak köszönhetően 
legyen ideje felkészülni a védekezésre és az ellenség csak legyengült álla
potban legyen csak képes elérni az ország stratégiai belsejét. Ezen doktrína 
megszülte a folyamatos politikai terjeszkedés politikáját, amelyet azonban 
az orosz közgondolkodás rendszerint nem expanzióként él meg, hanem jo
gos önvédelmi reflexnek tart. 

A  mongol-tatár  államiság(ok)  maradványait3 is  felszámoló  koraújkori 
moszkvai-orosz állam figyelme a 17. század végétől főleg nyugat felé for
dult.  Annak érdekében,  hogy a nyugati  konfliktusokban versenyképes le
gyen, I. (Nagy) Péter vezetésével a 18. század végén nagyszabású hadsereg- 
és  államszervezési  „nyugatosítási”  politika vette  kezdetét,  amely külsősé
gekben ugyan sokat változtatott az ország jellegén, de lényegében konzer
válta a szigorúan centralizált autokratikus irányítási modellt. Ennek élén elő
ször  a  moszkvai  nagyfejedelem,  majd  1547-től  az  orosz  cár,  a  péteri 
reformok óta pedig végül az imperátor állt. Az uralkodó egészen 1905/1906-
ig, azaz az első orosz forradalom következtében kiadott Októberi Manifesz
tum és a birodalmi alaptörvények megszületéséig a törvényhozó, végrehajtó 
és bírói hatalom egyetlen forrása maradt. Az első országos szintű népképvi
seleti törvényhozó szervet (Állami Dumát) a lakosság csak 1906-ban válasz
totta meg, de a cárnak akkor is abszolút vétójoga volt,  illetve a kormány 
csak neki volt felelős. 

A nyugatos reformok Oroszországot szellemileg és kulturálisan ugyan in
tegrálták a korabeli Európába és ott komoly nagyhatalmi tényezővé tették, 

és a lengyel ügy (Máriabesnyő-Gödőllő 2006).
2 Ezekről a trendekről és következményekről lásd:  SZ. BÍRÓ Zoltán,  Az orosz történelmi fejlődés  

különössége: rivális koncepciók és az önreflexió  hagyományai, in  Replika. Társadalomtudomá
nyi Folyóirat (1995) 19-20/93-102. 
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de komoly belső feszültségeket is okoztak. A túlsúlyos, agyoncentralizált és 
rendszerint elnyomó katona-bürokratikus orosz állam, amelynek működésé
ben felváltva jelentkeztek a mongol-tatár, a bizánci-ortodox és a nyugati-po
roszos  elemek,  majdnem  minden  szabadabb  kezdeményezést  elnyomott. 
Vaszilij  Kljucsevszkij,  a 19. századi nagy orosz pozitivista történész nem 
véletlenül állapította meg szellemesen, hogy amikor Oroszországban „az ál
lam duzzad, akkor a társadalom sorvad”.  

Ugyanakkor  a  nyugatról  érkező  felvilágosult,  majd  később liberális  és 
szocialista eszmék beáramlása4 a 19. század folyamán olyan társadalmilag 
elkötelezett és elégedetlen értelmiséget hozott létre, amely a hagyományos 
orosz szellemi talajjal találkozva fokozatosan radikalizálta az orosz közéle
tet.5 Ebből  az  ambivalens  viszonyulásból  Nyugat-Európához,  továbbá  az 
idegen gyökerű reformok államilag erőltetett végrehajtásának hagyományá
ból, illetve az országnak az Ázsia és Európa közti földrajzi elhelyezkedésé
ből születtek meg az orosz történelmi gondolkodás alapvető dilemmái. 

Az első dilemma (amely később a nyugatosok és a szlavofilek vitájaként 
vált ismertté)6 legfontosabb kérdése az volt, hogy Oroszország önálló – ön
törvényű – civilizációs modellt képvisel-e, vagy ugyanazon a fejlődési pá
lyán mozog, mint Európa többi része, csak késésben van. A választól függ 
ugyanis az, hogy a vezetésnek konzerválni kell-e az orosz sajátosságokat, 
vagy ellenkezőleg, követni a nyugati fejlődési mintákat és ledolgozni a le
maradást.7 

A második kérdés az, hogy Oroszország lakossága és azon belül az oro
szok inkább európai vagy ázsiai népnek tekinthetők-e? Az oroszországi la
kosság  európai  identitása  minden  probléma  ellenére  mindig  erősebb  volt 
más alternatíváknál, de az orosz állam soha nem tudott teljesen egyértelmű
en európaivá válni, bármit is jelent ez a fogalom. A kérdésnek mindig erős 
politikai és szellemi vonatkozásai is voltak.8

A harmadik kérdés pedig arról szól, hogyan lehetne változtatni az ország 
és  lakosság nehéz helyzetén – a túlsúlyos államon belül maradó, felülről 
kezdeményezett reformokkal vagy inkább egy radikális és átfogó, döntően 
alulról érkező forradalommal?9 A következő opció természetesen az volt, 
hogy semmin nem szabad változtatni, az egész országot „be kell fagyaszta
ni” (konzerválni), mert egyébként perceken belül „szétrohad.” Ezt az opciót 
képviselte például I. Miklós a 19. század második harmadában. Az ő ultra

3 Ilyen volt például a 16. században a Moszkva hatalma alá kerülő asztrahanyi vagy kazanyi kánság. 
A 16. századot tulajdonképpen csak a Krími Kánság élte túl, amely Nagy Katalin uralkodása ide
jén, azaz a 18. század második felében került a cárok hatalma alá. Addig viszont sok borsot tört az 
oroszok és a kelet-közép-európaiak (ebbe beleértve a lengyeleket és magyarokat is) orra alá.
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konzervatív rezsimje emiatt tulajdonképpen fogalommá vált a 19. századi 
orosz történelemben.10

Az utóbbi magatartás azonban nem volt képes megakadályozni az időről 
időre bekövetkező totális összeomlásokat, amelyeket az oroszok „szmuta”-
nak vagy „zavaros időszaknak” neveznek. A fő probléma az, hogy amikor a 
túlsúlyos orosz állam valamilyen oknál fogva megingott, általában nagyon 
gyorsan bekövetkezett a totális politikai, igazgatási és társadalmi összeom
lás.  Az agyoncentralizáltság ugyanis rendszerint nem tette lehetővé olyan 
hatékony közép- és alsó szintű hatalmi-igazgatási szintek létrejöttét,  ame
lyek a központi válság idején autonóm módon tudtak volna cselekedni lelas
sítva ezzel az összeomlás folyamatát. 

Az orosz állam legendás „túlsúlyából” és „bürokratizmusából” megszüle
tett egyrészt a híres „államellenes” orosz anarchizmus, másrészt az „erős, 
egységes és hatékony hatalom” (más néven az orosz etatizmus) fetisizálása. 
Az autokratikus cárizmusnak és a mögötte álló orosz konzervatív gondolko
dásnak is ez volt az ideológiája, főleg a liberális nemesség 1825. évi decem
beri államcsíny kísérletének (dekabrista felkelés) leverése után.11 A cári ha
talom  erre  a  próbálkozásra  a  közállapotok  befagyasztásával,  a  nyugati 
eszmék beáramlásának lassításával és egy sajátos alternatív ideológia, a hi
vatalos népiesség kidolgozásával próbált reagálni. Ennek hármas jelszava – 
„ortodoxia, autokrácia, népiesség” – ellensúlyozni próbálta a híres francia 
forradalmi hármas jelszót.12 

Ezen  ideológia  sok  ponton  érintkezett  a  hasonló  elvekkel  operáló,  az 
orosz civilizációs öntörvényűséget hirdető szlavofil ideológiájával, de nem 
volt  teljesen  azonos  vele.  A fentiek  miatt  és  a  „szentszövetségi  Európa” 
(1815–1849) létrehozásában játszott szerepe miatt a 19. századi Orosz Biro
dalom egyértelműen konzervatív hatalomnak számított. Az orosz cár bárhol 
hajlandó és képes volt interveniálni a liberális és egyéb, szerinte felforgató 
eszmék megakadályozása érdekében. Ezzel viszont elérte, hogy a liberális 
eszmék hatása alatt formálódó európai szabad sajtó, majd a különböző libe
rális és szocialista mozgalmak szemében Oroszország lett az egyik legfőbb 
fenyegetés. 

Ezt a negatív képet csak fokozták a cárizmus alatt uralkodó retrográd po
litikai és társadalmi viszonyok és a felemás orosz kapitalizmus kialakulásá
nak  gyötrelmes  folyamata.  A  birodalom  konzervatív  megreformálásának 
legnagyobb szabású kísérletére Szergej Witte, majd Pjotr Sztolipin minisz
terelnökök vezetésével az 1905-ös forradalom után került sor. Ők a rendszer 

4 FILIPPOV, Szergej,  Az „orosz eszme” alakváltozásai. Az orosz konzervativizmus, liberalizmus és 
radikalizmus (Budapest 2010).

5 Ezt a folyamatot nagyon plasztikusan leírta: BERGYAJEV, Nyikolaj, Az orosz kommunizmus értelme 
és eredete. (Budapest 1989) 23-40, de tulajdonképpen bizonyos szinten az egész mű erről szól.
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társadalmi bázisának kiszélesítésével (azaz a jómódú parasztság létrehozásá
val) próbáltak úrrá lenni a folyamatokon, de a negatív tendenciákon az I. vi
lágháború korai kitörése miatt már nem tudtak változtatni.13 

A fentiek miatt sokak számára meglepetés volt, hogy 1917-ben éppen itt 
győzött a világ első sikeres antikapitalista szocialista forradalma, amely a 
hagyományos orosz államiság végét is jelentette. A helyét átvette a szovjet 
államépítés,  és  annak eredményeképpen 1922-ben létrejött  a  Szovjetunió. 
Bár a bolsevikok ezt mindig tagadták, ők is sokat merítettek a korábbi orosz 
hatalomgyakorlási hagyományokból, a mentalitásról nem is beszélve. 

A bolsevikellenes tábor nagyon heterogén volt, azért nem is tudott kidol
gozni hatékony ellenideológiát. Idővel a jobboldali konzervatív (azaz „fe
hérgárdista”) erők kerekedtek felül ezen a táboron belül, de a fehér táborno
kok sem merték meghirdetni a teljes restauráció programját. Ideológusaik 
inkább azt ígérték,  hogy az összes társadalmi problémára a polgárháború 
után fognak megoldást találni, illetve a nemzetellenes, államellenes és rom
boló erőnek megbélyegzett bolsevikokkal megpróbálták szembeállítani a ha
tékonyságra  apelláló  színtiszta  („ideológiamentes”)  etatista  ideológiát.  Ez 
saját  meghatározása  szerint  „konstruktív  és  szakmai”  próbált  lenni,  és  a 
nemzeti  érzelmű  értelmiségre  és  az  erős,  életképes  társadalmi  rétegekre 
akart támaszkodni. Egyébként a szovjet rezsimen belül is az ideológia mel
lett – és idővel helyett is – egyre inkább előtérbe kerültek a hatalomtechnikai 
és pragmatista szempontok.14

AZ OROSZ ÁLLAMISÁG SZOVJET KORSZAKA

Az 1917-ben kitört második orosz forradalom alatt összeomlott az addig ha
gyományosnak mondható – azaz konzervatív monarchisztikus – cári biroda
lom. A romjain sajátos, a radikális baloldali eszmék által ihletett társadalom-
átalakítási és államszervezési kísérlet vette kezdetét, amely legfőbb politikai 
mozgatója az akkor még az Oroszországi Szociáldemokrata (bolsevik) Mun
káspárt névre hallgatott. Ez a név azonban nemsokára megváltozott, 1918 
márciusától ugyanis már Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt volt a 
neve, amely 1925 végén az Össz-szövetségi Kommunista (bolsevik) Pártra 
változott. A következő és egyben utolsó komoly névváltozásra 1952-ben ke
rült  sor  –  a  párt  akkor  felvette  a  Szovjetunió  Kommunista  Pártja  nevet 
(SZKP).

6 Uo. 32-37.
7 Ezekkel a dilemmákkal magyar nyelven számos írás és könyv foglalkozik. A teljesség igénye 

nélkül  említjük például:  KÖVES Erzsébet,  Az orosz  dilemma (Budapest  1987);  KRAUSZ Tamás,
Az  orosz  sajátszerűség  ideológiáiról,  in  Replika.  Társadalomtudományi  Folyóirat (1995)
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Maga a Szovjetunió (azaz hivatalosan Szovjet Szocialista Köztársaságok 
Szövetsége) 1922 decemberében jött létre, amikor egyesült az addig is egy
ségesen irányított kommunista-bolsevik párt vezette, de formálisan külön lé
tező négy szovjet állam: az Oroszországi Szovjet Föderatív Szocialista Köz
társaság,  az  Ukrán  Szovjet  Szocialista  Köztársaság,  a  Belorusz  Szovjet 
Szocialista Köztársaság, valamint a Kaukázusontúli Szovjet Föderatív Szo
cialista Köztársaság. Az első és utolsó államalakulat föderatív berendezke
désű volt, ami magában hordozta a további államszervezeti átalakulások csí
ráját.  A  következő  évtizedek  alatt  területileg  folyamatosan  bővülő 
Szovjetunió időről időre államszerkezetileg is átalakult – a végén 15 tagköz
társaságból állt össze (Azerbajdzsán, Belorusszia, Észtország, Grúzia, Ka
zahsztán,  Kirgizisztán,  Lettország,  Litvánia,  Moldova,  Oroszország,  Ör
ményország, Ukrajna, Üzbegisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán). 

Az egyes tagköztársaságokon belül további nemzetiségi jellegű autonóm 
köztársaságok és egyéb területi egységek léteztek. A korábbi cári birodalom 
nagyorosz  nacionalizmusával  hagyományosan  szembenálló  bolsevikok 
ugyanis a föderalizálással és az etnikai-területi jellegű autonómiák megte
remtésével akarták egyrészt megoldani a nemzetiségi kérdést, másrészt meg
őrizni az általuk irányított ország területi integritását. A szovjet föderalizmus 
és azon belül az autonómiák építése főleg az 1920-as években volt jellemző, 
utána azonban egyre inkább formálissá vált ez a törekvés. Miután azonban 
ez a megoldás a később már-már szakrálisnak tekintett „lenini örökség” ré
sze volt, formálisan a Szovjetunió fennállásának végéig fennmaradt, és sok 
tekintetben megkönnyítette a Szovjetunió viszonylag zökkenőmentes szét
esését.15 

A korabeli  eseményeket  forradalmi  célzattal  végtelenségig  radikalizáló 
bolsevikok 1917 novemberében erőszakkal vették át a hatalmat az egyre in
kább káoszba süllyedő  Oroszországban,  és  ellenőrzésük alá  vonták a  két 
orosz fővárost is (azaz Moszkvát és Szentpétervárt). A hatalom megtartása 
azonban nehezebb feladatnak bizonyult, mint a megszerzése, mert 1917 vé
gén kezdetét vette a több mint hároméves oroszországi polgárháború (1917–
1920), amelynek első szakasza egybeesett az I. világháború utolsó évével. 

Ebben az időszakban került sor a szovjet hatalom alapjainak a lerakására. 
A kialakulóban lévő új rendszer arculatát emiatt alapvetően három tényező 
határozta meg – a radikális szocialista eszmék, a háborús mentalitás, vala
mint a totális háború viselésére berendezkedett hadigazdaság. A nagy fran
cia forradalom logikájának bűvöletében élő bolsevikok egyébként legfőbb 

19-20/165-180.
8 Arról, hogy erről hogyan vélekedett Fjodor Dosztojevszkij lásd:  DOSZTOJEVSZKIJ, Fjodor,  Kell-e

 

nekünk Európa? (Budapest 1999).

116



Vázlat az orosz államiság fejlődéséről és a hatalomgyakorlás formáiról   ♦ ♦ ♦

történelmi előképüknek mindig is az 1871. évi párizsi kommün megoldásait 
tekintették.  Ugyanakkor  folyamatosan  tanulmányozták  a  18.  század  végi 
nagy francia forradalom történetét is, mert innen próbáltak tapasztalatot me
ríteni. Saját magukat leginkább a jakobinusokkal azonosították.

A nyugat-európai marxizmust és az orosz radikális forradalmi hagyomá
nyokat16 ötvöző bolsevikok eredetileg a formálisnak tekintett polgári demok
ráciát akarták felváltani igazinak vélt társadalmi demokráciával. A gazdasá
gi-társadalmi  kizsákmányolás  megszűnésétől  a  klasszikus  elnyomó  állam 
elhalását remélték, amelyhez viszont dialektikus gondolkodásukban éppen a 
társadalom-átalakító állam ideiglenes megerősödésén keresztül vezetett vol
na az út. Az utóbbi célokat szolgálta az úgynevezett proletárdiktatúra rend
szere, amely azonban nem annyira az új rendszer legfőbb társadalmi bázisá
nak  kikiáltott  ipari  munkásság  és  szegényparasztság  hatalmaként 
funkcionált, hanem inkább az elitista forradalmi élcsapat identitásával ren
delkező kommunista párt diktatúrájaként. 

A forradalom első hónapjaiban a bolsevikok még próbálkoztak a munkás
demokrácia intézményeinek működésbe hozásával, illetve a termelő eszkö
zök feletti társadalmi ellenőrzés megteremtésével, de ez a megoldás a pol
gárháborús  körülmények  között  nem bizonyult  kivitelezhetőnek.  Hasonló 
volt a helyzet az új hatalmi rendszerrel, amelynek eleinte a nép közvetlen 
hatalomgyakorlására, valamint az általa folyamatosan ellenőrzött, rövid cik
lusokra választott és bármikor visszahívható képviselőkből álló, azaz alulról 
felfelé  épülő munkás-,  paraszt-  és  katonatanácsokra  (oroszul  szovjetekre) 
kellett volna támaszkodnia, de végül megfordult a képlet. A szovjetek a de
mokratikus centralizmus érvényesülése következtében nem a nagyobb de
mokrácia letéteményesei lettek, hanem sokkal inkább a kiépülőben lévő for
radalmi egypártrendszer hatalmi eszközei.   

A szovjethatalom tulajdonképpen a korábbi rendszer totális tagadásaként 
jött  létre, ami nemcsak az ideológiában és intézményépítésben,  de a sze
mélyzeti cserékben is megnyilvánult. Kevés forradalom indított el ugyanis 
olyan mély elitcserét,  mint a bolsevik forradalom. A bolsevikok nemcsak 
antikapitalista, hanem egyben antitradicionalista és antinacionalista moder
nizációs felszabadító mozgalomként határozták meg magukat. Mindez erős 
nyomot hagyott az általuk működtetett rezsimen. Ugyanakkor bármennyire 
igyekeztek, ők sem tudtak kilépni az orosz valóságból, illetve az azt megha
tározó beidegződésekből, mentalitásból. 

9 Ezekről a dilemmákról lásd: EJDELMAN, Natan, Forradalom? Felülről? (Budapest 1989).
10 A miklósi rezsimről szellemes, ugyanakkor árnyalt jellemzést adott: KÖVES Erzsébet, Az orosz di

lemma (Budapest 1987) 49-82.
11 Erről lásd: FONT Márta – KRAUSZ Tamás – NIEDERHAUSER Emil – SZVÁK Gyula, Oroszország törté
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Ez  különösen  az  1920-as  évek  elejére  jellemző  kísérletező  korszak,  a 
„permanens forradalom” trockiji elméletének elutasítása és „a szocializmus 
egy  országban”  sztálini  jelszónak  a  meghirdetése  után  vált  markánssá 
(1924). Addig ugyanis sokan kételkedtek abban, hogy a szocializmus győz
het elkülönülten, csak egyetlen országban, és nem globális szinten, ahogyan 
a bolsevikok azt eredetileg elképzelték. Ebben az időszakban egyre erőseb
ben kezdte éreztetni a hatását a bolsevikok egyik orosz nacionalista ellenfe
lének (Nyikolaj Usztrjalov) úgynevezett „retek hasonlata,” miszerint Orosz
ország lényegében csak kívülről vörös, belülről alapvetően fehér marad. 

A Szovjetunió fennállásának első évtizedeit folyamatos társadalom-átala
kító és politikai kampányok jellemezték, amelyek az 1930-as években kulmi
nálódtak. Ebben az időszakban végbement a mezőgazdaság erőszakos kollek
tivizálása  és  elindult  az  erőltetett  iparosítás.  Az  utóbbi  egyrészt  védelmi 
célokat szolgált, másrészt a szovjet hatalom így akarta modernizálni az orszá
got. Az iparosítás következtében példátlan méretű urbanizációs folyamatok is 
elindultak, amelyek végén egy eredetileg döntően kisparaszti ország az ipari 
nagyvárosok államává alakult át. A kollektivizálást és iparosítást egyre erő
szakosabb belpolitika kísérte, amely először a komoly emberáldozatokat kö
vetelő „kuláktalanításban” (1929–1931), illetve a milliók életébe kerülő uk
rajnai nagy éhínségben (1931–1933) csúcsosodott ki, majd elvezetett a több 
százezer kivégzést produkáló, nagy terrornak is nevezett korszakhoz (1936–
1938). Az utóbbi komolyan érintette a vezető rétegeket is. Ezekkel a folya
matokkal egyidejűleg kiépült Joszif Visszarionovics Sztálin személyi kultu
sza, amely tulajdonképpen ókori keleti méreteket öltött. 

1941 és 1945 között a Szovjetunió a Nagy Honvédő Háborúban példátlan 
emberáldozatok  révén  legyőzte  az  őt  megtámadó  náci  Németországot  és 
szövetségeseit,  akik  barbár  viselkedésükkel  óriási  pusztítást  okoztak.  Az 
1920-as években még meglehetős nemzetközi elszigeteltségben élő Szovjet
unió ennek a győzelemnek köszönhetően 1945 után az akkor már bipolárissá 
vált világ egyik szuperhatalmává tudott válni. Ebben természetesen az atom
fegyver birtoklása is szerepet játszott. 

A II. világháború utáni években a Szovjetunió nemzetközi presztízse elér
te csúcsát. Egyrészt az általa felszabadított, majd „magának megtartott” ke
let-közép- és délkelet-európai államokból létre tudta hozni az úgynevezett 
„béketábort,” amely azonban sokkal inkább egy „keleti blokk” volt, továbbá 
elő tudta mozdítani  a magáéhoz hasonló szocialista  forradalmat Kínában, 
Koreában, később a volt francia Indokínában és még a latin-amerikai konti

nete (Budapest 1997) 347-351.
12 Uo. és 341.
13 Ezen  államférfiak  munkásságáról  és  politikájáról  lásd:  HELLER,  Mihail,  Orosz  történelem.

Az Orosz Birodalom története. (Budapest 2000, 1996) 593-603.
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nens több országában is (Kubában). Ezeknek az államoknak döntő részét a 
Kölcsönös Gazdasági Együttműködés Tanácsa (KGST), illetve a katonai jel
legű Varsói Szerződés (VSZ) révén is magához tudta láncolni. De nemcsak 
itt, hanem a többi, a gyarmati sorból éppen hogy felszabaduló független ál
lamban (például Algériában, Egyiptomban vagy Indiában) is az 1950-es és 
1960-as években komolyan figyelték és tanulmányozták az akkor még sokak 
által sikeresnek ítélt szovjet fejlődési modellt. 

A nyugat-európai országok egy részében is komoly volt a kommunista 
mozgalom befolyása, mégpedig nemcsak a kommunista világpártként felfo
gott  és  Moszkvából  irányított  Kommunista  Internacionálé  időszakában 
(1919–1943), hanem egy ideig utána is (legalábbis az 1956-os magyar és az 
1968-as  csehszlovák  eseményekig).  A  Szovjetunió  kommunista  vezetését 
ugyanis komoly világforradalmi elhivatottság tudata jellemezte, amely tulaj
donképpen felváltotta a korábbi Orosz Birodalom ortodox és szláv hivatás
tudatát. Amíg azonban az utóbbi behatárolt ambíciójú volt, a kommunista 
ideológia  univerzalista  és  globális  igénnyel  lépett  fel.  Valószínűleg  ez is 
közrejátszott abban, hogy a lényegében orosz történelmi gyökerű szovjet bi
rodalmiság éppen a hivatalosan internacionalista és antitradicionalista kom
munisták idején vált legnagyobb hatalmúvá és hatásúvá. 

A szovjet belpolitikát Sztálin 1953-ban bekövetkezett halála után fokoza
tos belső mérséklődés jellemezte. Az új – egyébként a régi emberekből álló – 
hruscsovi vezetés az 1956. évi XX. pártkongresszuson leleplezte a sztáliniz
mus bűneinek egy részét, és az 1930-as évekhez hasonlítható újabb nagy ter
rorhullámának elkerülése érdekében megpróbálta bevezetni a kollektív veze
tést  a  párton  belül,  illetve  megteremteni  az  országban  egy  nagyobb  és 
formalizáltabb eljárási rendet, amit a korabeli terminológiával élve „a szocia
lista törvényesség megteremtésének” neveztek. Ismét az SZKP Politikai Bi
zottsága lett az állam legfőbb – mondhatni pártoligarchikus – irányító szerve.

Ebben az időszakban folytatódott  a Szovjetunióra  egyébként mindig is 
jellemző párt- és állami funkciók érdekes összefonódása. A sok millió tagot 
számláló kommunista párt, amely a szovjet alkotmány értelmében hivatalo
san is az ország vezető erejének számított, ugyanis nem volt klasszikus poli
tikai párt, hanem sokkal inkább egy óriási hatalmi konglomerátum, amely 
komoly irányítási-hivatali apparátusokat is foglalkoztatott. Ezen apparátusok 
folyamatos  ellenőrzést  gyakoroltak  a  formális  államhatalmi  és  igazgatási 
szervek fölött. Érdekes munkamegosztás alakult ki a pártszervek és az álla
mi intézmények, apparátusok között. Az előbbieké volt a stratégiai tervezés 

14 A fehérgárdista tábor hatalmi rendszereiről és elképzeléseiről lásd:  HALÁSZ Iván,  A tábornokok 
diktatúrái – a diktatúrák tábornokai. Fehérgárdista rezsimek az oroszországi polgárháborúban  
1917–1920 (Budapest 2005).

15 FONT – KRAUSZ – NIEDERHAUSER – SZVÁK 492-497.
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és a személyzeti irányítás feladata, az utóbbiaké pedig a konkrét végrehajtás 
és a felelősségviselés kompetenciája. Ugyanakkor az állami funkciók több
ségét is a kétfelől (azaz a hivatali elöljárók és a pártszervezetek által) ellen
őrzött párttagok töltötték be. Ennek a modellnek egyik nagy történelmi „tel
jesítménye” az volt, hogy végső soron egy agyonmilitarizált társadalomban 
is meg tudta őrizni a sajátos, azaz a párt által megtestesített civil ellenőrzést 
az erőszakszervezetek fölött, amelyeket viszont aztán könyörtelenül a saját 
hatalom növelésére használt fel.  

A  Szovjetunióban  felépített  gazdasági-társadalmi  modell  azonban  az 
1970-es  évektől  kezdve  egyre  nagyobb  működési  gondokkal  küszködött. 
Ezeket eleinte enyhíteni tudta az 1973. évi olajár-robbanás, amely lehetővé 
tette egyfajta „koraszülött  szovjet jóléti” állam kialakulását,  de a globális 
gazdasági versenyben a szovjet birodalom egyre nehezebben tudott helytáll
ni. A fegyverkezési paritásra viszont a kommunista rezsim nagyon ügyelt, 
ami – a gazdaság gyengébb teljesítőképessége miatt – egyre nagyobb belső 
szociális és gazdasági feszültségeket szült. Azok pedig újabb és újabb re
formtörekvéseket szültek.17 

A legutolsó – és egyben legjelentősebb – 1985-ben vette kezdetét, amikor 
Mihail Gorbacsov lett az SZKP főtitkára és elindult a „peresztrojka,” azaz az 
átalakulás. Ebben az időszakban a moszkvai központ egyre kevesebb figyel
met szentelt a kelet-közép-európai csatlósainak, hiszen komolyan lekötötték 
saját belső gondjai. Ezek között megint fontos szerepet játszott a nemzetisé
gi kérdés. Egyre több belső etnikai konfliktus alakult ki a birodalomban élő 
egyes nemzetiségek között, illetve a birodalmi központ és a perifériák kö
zött. Az utolsó és legnagyobb csapást viszont valószínűleg az a hatalmi harc 
jelentette, amely a szovjet (szövetségi) és orosz (köztársasági) vezetés között 
alakult ki 1989-tól kezdve. Ez a konfliktus ugyanis a végletekig legyengítet
te a birodalmi központot. A szovjet birodalom konzerválását támogató erők 
1991  augusztusában  végrehajtottak  még  egy  sikertelen  rendpárti  állam
csínyt, amely kudarca után azonban a reális hatalom a köztársasági vezetők 
kezébe került. 

Végül 1991 decemberében a Szovjetuniót annak idején létrehozó három 
szláv többségű tagállam vezetői megállapodtak, hogy az év végén a Szovjet
unió mint a nemzetközi jog alanya és geopolitikai tényező megszűnik létez
ni. Ezzel pedig a nemzetközi kapcsolatok teljes átrendeződése kezdődött a 
világban, amely egy ideig egypólusú – azaz az USA által dominált – világ
rendet eredményezett.

16 Ezek legfőbb képviselői a 19. század utolsó harmadában a radikális narodnyikok voltak, akikből 
később  a  szociális  forradalmárok  pártja  szerveződött  meg.  Ezen irányzat  az  1860-as  évektől 
kezdve a terrorisztikus megoldásoktól  sem riadt vissza, amikor  a cárizmus elleni küzdelemről 
volt szó. Igaz, a hatalom brutális reakciói csak tovább erősítették őket elszántságukban. Emiatt 
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AZ ÚJJÁSZÜLETETT OROSZORSZÁG

A modern és független Oroszország tehát a Szovjetunió 1991-ben bekövet
kezett  felbomlása következtében született  újjá. Az önállóvá vált  Oroszor
szág, amelynek akkori vezetése (Borisz Jelcin elnök) egyébként tevékenyen 
részt vett a Szovjetunió leépítésében (a megszűnési folyamat valószínűleg 
ezért volt jóval kevésbé véres, mint erre sokan számítottak), az atomhatalmi 
és az ENSZ BT állandó tagsági státus megőrzése mellett  jóval kisebb és 
gyengébb állam lett, mint szovjet jogelődje. Soknemzetiségű lakossága fo
lyamatosan csökken (a muzulmánok kivételével), gazdasága pedig főleg a 
nyersanyag- és energiaexportra támaszkodott. Az 1990-es években az akkori 
orosz  vezetés  radikális  piaci  és  liberális  indíttatású  politikai  reformokkal 
próbálkozott, de azok kudarca láttán elég korán újból jelentkezni kezdtek a 
tekintélyelvű és etatista tendenciák.18 

Ezek különösen az ezredforduló után erősödtek fel,  amikor az államfői 
székben az 1993. évi alkotmány atyjaként ismert Borisz Jelcint felváltotta 
Vlagyimir Putyin. A két rezsim között egyébként erős személyzeti kontinui
tás létezik. A putyini új kurzus ugyan kritikus a „jelcinizmussal” szemben, 
de végső soron abból nőtt ki, a totális tagadására pedig soha nem vállalko
zott. Az akkor kialakult vagyoni viszonyokhoz sem nyúlt hozzá radikálisan, 
igaz, mindenki tudtára adta, hogy Oroszországban megint az államé (ponto
sabban az állam nevében beszélőké és az államhatalmat gyakorlóké) a döntő 
szó. 

Oroszország nyugati kooperativitása lecsökkent, az ország egyre jobban 
magába fordult, és a „liberális demokrácia” építése helyett Putyin meghir
dette a „szuverén demokrácia” építésének a programját. A nyugati szakiro
dalom pedig gyakran „az illiberális demokráciák” kategóriájába sorolja az 
ország rezsimjét. Az új kurzus egyébként befelé ideológiailag integratív pró
bál lenni, ami főleg a szimbólumok szintjén érhető tetten. Minden olyan ele
met próbál felhasználni, amely erősíti a „szuverenista” ideológiát, a nemzeti 
öntudatot és a nagyhatalmi nosztalgiát, akár az ortodox vallási reneszánszról 
vagy a kommunizmus utáni nosztalgiáról van szó. A jelenlegi rezsim na
gyon kritikus a gorbacsovi átalakulással szemben, mert az a szuperhatalmi 
státus elvesztéséhez vezetett, ugyanakkor újból nagyobb empátiát tanúsít a 
nagyhatalmi múlt – egyébként sokszor tragikus és rengeteg áldozattal járó – 
szovjet korszaka iránt.19

hozzájuk képest a 20. század elején az egyéni terror taktikáját elvető szociáldemokraták mérsé
keltnek tűntek.

17 Kiváló összefoglalót a Szovjetunió utolsó éveiről lásd: BOFFA, Giuseppe, Ot SzSzSzR k Rossziji.  
Isztorija nyeokoncsennovo krizisa 1964–1994 (Moszkva 1996).  
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A közjogi és politikai rendszer tulajdonképpen már 1993 óta az erős ál
lamfői hatalomra épül. A közvetlenül választott elnök nevezi ki ugyanis a 
kormányt, amelynek ugyan bizalmat kell szerezni a törvényhozásban, de ha 
az néhány alkalommal nem sikerül, akkor az államfő dönti el, hogy újból 
próbálkozik-e egy másik jelölttel, vagy feloszlatja a parlamentet. Az elnök
nek komoly rendeletalkotási jogosítványai is vannak. A putyini reformok óta 
az államfői hivatal az elnöki megbízottak révén szoros ellenőrzést gyakorol 
a szövetségi területi egységek (azaz a föderáció szubjektumai) felett. 

Míg az 1990-es években a regnáló elnöki hatalom általában a törvényho
zási választások után kezdte megszervezni az irányításhoz szükséges „hata
lom pártját,’  az ezredforduló után már létrejött  az  Egységes Oroszország 
(Jegyinaja Rosszija, azaz JER) nevű hatalmi párt. A JER tulajdonképpen a 
Kreml, a nagytőke, a közigazgatási és rendvédelmi/fegyveres vezetők, a fia
tal – karrierre vágyó – aktivisták és a jól megfizetett művészek szövetségét 
testesíti meg. Fő feladata – lehetőleg minősített többséggel – megnyerni a 
soron következő választásokat. Mindez az erőteljes állami médiatámogatás
sal és az „adminisztratív erőforrások aktivizálásával” többnyire  sikerül is. 
Így a hivatalos politikai rendszer meglehetősen kiszámíthatóvá vált, és mini
mális  szintre  nyomták  le  a  „bizonytalansági  tényezőket.”  Ez  ugyanakkor 
nem jelenti a sajtószabadság teljes hiányát és a választások jelentéktelensé
gét.20 

18 Az orosz állam nehéz 1990-es éveiről lásd: SZILÁGYI Ákos, Oroszország elrablása (Budapest 1999).
19 SZ. BÍRÓ Zoltán, Oroszország: válságos évek (Budapest 2012).
20 A jelenlegi orosz állam működéséről lásd részletesebben: HALÁSZ Iván,  Az orosz és posztszovjet  

államépítés és közigazgatási fejlődés sajátosságai (Budapest 2013) 93-96.
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