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-  szubjektív vélemény a Végrendeletről -

Miután I. Péter végrendeletét elolvastam, sajátos hangulat 
fogott el. Láttam egy nyugodt hangnemben megfogalma
zott programot, melynek lépései elképesztően hideg racio
nalizmust tükröztek. Úgy is mondhatnám, hogy feltűnően 
érzelemszegény ez az írásmű. Mindenfajta pátosz, lelke
sedés hiányzik belőle, éppen azok a jellemzők, amelyeket 
közkeletűen az orosz mentalitásnak szokás tulajdonítani. 
Helyette végtelen gátlástalanság nyilatkozik meg benne, 
az erkölcsi szempontok tökéletes mellőzése. Nem a szöveg 
tanalmi része ragadott meg először, hanem ez a sajátos 
atmoszféra. így próbáltam megközelíteni az írást.

Az orosz nép életében I. Péter* uralkodása (1689-1725) 
fordulópontot hozott. Amint azt az iskolában tanultuk: sz á 
m os reform in tézkedésével a z  országot kö zeleb b  h ozta  a  
nyugati ku ltúrához, m iközben  v askézzel b á n te l a  b iro d a 
lom  ellenségeivel. A valóságban tőle datálhatjuk a pánszláv 
eszme, a nagyorosz imperializmus kiindulását. Mai szóval: 
I. Péter volt az első menedzser, minden menedzserek őse, 
archetípusa. Számomra ugyanis a menedzser léte három 
momentumból áll:

1. Valahol kiragadnak egy  alkalmas emben a saját élet
összefüggéseiből, aki

2. eztán máshol különleges kiképzésben részesül, 
melynek révén bizonyos többlettudásra tesz szert, amit 
azonban nem a saját tevékenységének köszönhet, így 
egyúttal e tudás rabjává is teszik,

3. megbízói eztán visszahelyezik a korábbi életössze
függésbe, ahol a továbbiakban mindenkinél hatékonyab
ban szolgálja kiképzői érdekeit.

Bár hasonló módszerek a történelemben többször 
előfordultak, (elég a janicsárképzésre gondolnunk), mégis, 
nagystílűén, korszakos erővel az angolszászok vezették 
be ezt a formát. Ez történt I. Péter esetében is, akit nyugaton 
képeztek ki egy bizonyos cél érdekében, amelynek hatása 
messze túlmutatott Péter személyes életén. Ki lehetne mu
tatni, hogy ez a módszer miként vált be, miként tökéletese
dett, finomodott az évszázadok alatt. Napóleon, Hitler, Le
nin, Rákosi és a többiek mind szegről-végről rokonai ennek 
a típusnak. Közös jellemzőjük a teljes gátlástalan ság . Lát
szólag határtalan önbizalmuk mögött nem állt valós sze
mélyiség, lelkiismerettoi gyötört lény. Hiszen éppen ez 
az, amit az ősmenedzserek kiképzése során okkult eszkö
zökkel kiiktattak! Mondhatná valaki, hogy csupán egy dik
tátorról van szó, amilyen minden korban előfordult. Az 
újdonság ín abban áll, hogy míg egy Néró vagy egy Cali
gula csak önmagát követte, addig az említett embertípust 
kívülről irányítják, akár tud róla, akár nem.

Az I. Péter utáni orosz politikát tehát nem szabad más
ként tekinteni, mint egyfajta gépies működést, ami intel
lektuális megfontolásokat vesz csak tekintetbe, de erköl
csileg tökéletesen érzéketlen. Ezt a gépezetet úgy működ
tették, hogy évszázadokon át egyre mélyülő szakadékot 
idéztek elő az orosz nép és vezetői között.

Egy népet háromféleképpen lehet vezetni. A vallás, 
az államhatalom és a kultúra közvetítésével. Ahhoz, hogy 
teljes külső uralmat gyakoroljanak felette, mindhárom szfé
rát át kell járja az idegen akarat. Ha ez nem sikerül, úgy a 
befolyás csak viszonylagos lehet, és egyik vagy másik 
egészséges terület ellensúlyozni fogja a külső offenzívat.

Azt az idegen befolyást kell tehát eredményeiben 
szemlélnünk, amely az elmúlt háromszáz évben Oroszor
szágban az említett három vezetési ágban hatott. Ha látjuk 
a befolyás végső célját, könnyű lesz megérteni a szférák 
törvényszerűségeit. Nagy Péterrel vette kezdetét a nagy
orosz imperialista törekvés, melynek célja előbb Európa 
szláv népeinek bevonása az orosz birodalomba, idővel pe
dig e hatalom kiterjesztése révén Közép-Európa megsem
misítése volt.

Ez a cél vallási értelemben az orosz messianizmus ér
zelmeire apellált. A sok évszázados keresztény egyházsza
kadás kellő indokot nyújthatott erre, hiszen „a bűnös Nyu
gat oly messze távolodott az eredeti keresztény eszmétől, 
hogy rászolgált a pusztulásra”. Ez a nyugati kereszténység 
elleni offenzíva lényegében Róma egyházi hatalma ellen 
irányult, mégpedig sajátos módon a a XX. század ateizmu
sának mezében. Nem az volt ugyanis a cél, hogy az ortodox 
kereszténységet terjesszék ki Közép-Európára, hanem, 
hogy az itt domináló római katolicizmust gyöngítsék meg. 
Ezt tehát mindaddig nem lehetett végrehajtni, amíg magá
ban Oroszországban az egyház nem rendült meg kellően. 
Ám az impulzus, az orosz messianizmus vallásos impulzusa 
működött a szélsőséges bolsevik jelmezben -  megfosztva 
azt valódi belső tartalmától, pusztító, öntudatlan akarattá 
lefokozva. így válik érthetővé az a ma folyó óriási angol
szász missziós hadjárat is Oroszországban, aminek egyetlen 
célja, hogy a bolsevizmus bukása után ne a történelmi orto
dox egyház támadjon fel, hanem a keletkezett űrt Ameriká
ból pénzelt n ew -age-tm  >z ga 1 m а к töltsék be.

A második vezetési ág az államhatalmi intézmény. Az 
orosz bürokrácia, a csinovnyikok országa Európában isme
retlen szinteket hódított meg az emberek ellenőrzése terén 
már а XIX. században, sok-sok évtizeddel megelőzve az 
elektronikus adattárolási módokat. Lényegében elmond
ható, hogy Oroszország I. Péter óta erejének nagy részét 
a katonaság mellett erre a bürokrata gépezetre fordította. 
Nem a demokratikus intézményrendszert vette át a nyugat
tól, hanem a bürokratikusát. Ebben legfőbb tanítómestereik 
a franciák voltak. Az apparátus megléte nélkül a bolseviz
mus képtelen lett volna uralkodni a nép felett. Micsoda 
paradoxon! Egy országban, ahol sokszor a legelemibb higi
éniai feltételek is hiányoznak, mégis olajozottan működik 
kétszázmillió ember ellenőrzése. Természetes, hogy ma, 
a Szovjetunió széthullása után tovább él ez a szervezet, 
hiszen évszázadokkal előbb kezdték el kiépíteni. Az Oh- 
rana, Cseka, GPU vagy KGB, korunkban ismét jelmezt vált, 
és mint államhatalmi szintre emelt maffiahálózat segédke
zik az ország nyugatiak általi kifosztásában.

(Szolzsenyicin írja a titkosszolgálatok e jelmezváltá- 
sával kapcsolatban a G ulag szigetcsoport-hím • M iért ra 
g aszkod n ak  m ár két év század  ó la  oly állhatatosan  a z  ég 
szín éhez?L erm on tov  korában : és ti, égszín kék m un
d érok  ... ”■ később  k ék  tán yérsapkáju k volt, k ék  vállapjaik,
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kék. h a jtóká ik ; az tán , hogy n e keltsen ek ak ko ra  feltű n ést, 
a  k ék  m ezőket elrejtették a  nép h á lá ja  elől, egyre jo b b a n  
elvékon yították a  váltap jaikon  és a  fe jü k ön  ügy, hogy végül 
szalag g á, kesken y  szegéllyé v á lta k - d e  kék  sz ín ü k m egm a
rad t.)

Már csak egy terület maradt ki, az orosz kultúra. A 
szakadék itt tátong a legszembetűnőbben az orosz nép és 
vezető szellemi reprezentánsai között. Ahol kísérlet történt 
ennek áthidalására, ott az államhatalom azonnal veszélyt 
szimatolt, és lecsapott. Joggal tartanak az orosz szellemi 
élet óriásaitól. Ezek az emberek mindannyian feladatuk
nak érezték és érzik népüket kiragadni a háromszáz éve 
tartó hipnózisból. Csak addig tűrik működésüket, amíg 
látványosan „nyugatias" formákat követnek. Az avantgar- 
cle, legyen bár szélsőségesen modern, minden korban elfo
gadott volt e konzervatívnak tartott országban. Akkor tá
madt a baj, ha valaki a nép belső erőit megszólító, mélyebb 
tartalmakhoz nyúlt. Akkor hamarosan történt vele valam i. 
Puskint kihívták párbajra, Paszternákot az ötvenes évek 
moszkvai forgalmában elgázolla egy autó, Szolzsenyicint 
sürgősen száműzték...

Nagy' sikere az orosz kultúrának csak külföldön lehe
tett. A francia és angol ítészek élvezettel nyalták meg a 
szájukat az orosz szenv edéstörlénet egy-egy bravúros ábrá
zolása láttán. Ez a kultúra valójában egy szellemi senkiföld- 
jén lebeg, mivel gyógyító sugarait éppen oda nem küldheti 
le, ahová szánja: az orosz földre.

Itt érünk cl egy fogalomhoz, az orosz nép és az orosz 
föld kapcsolatához. Természetesen minden nép szereli ha
zája földjét, és szükség esetén kész. azt meg is védelmezni. 
Ám az orosz nép esetében itt többről van szó. Ebben az 
országban a mai napig él a száműzetés mint büntetési mód. 
Ez az ókori intézmény például egy amerikai számára érthe
tetlen. Ő a világ bármely pontján teljes identitását képes 
átélni, tetőtől talpig am erika in ak  tudja magát, tartózkodási 
helytől függetlenül. Egy orosz számára a szülőföldtől való 
elszakítás maga a lelki halál. Számára a Eöldanyácska an
nak a tartalomnak a külső képe, amit lelkében Krisztusból 
hordoz. Ha kívül nem látja, akkor belül sem. A szibériai 
negyvenfokos hideg egyben a szeretet kihűlését is ered
ményezi. Ezért ha e földet támadás éri, akkor az orosz em
ber nem önmagáért, hanem az élő Istenért száll harcba.

Tökéletesen tisztában voltak az angolszász vezetők 
ezzel a ténnyel. Tudták, hogy' hiába készítik elő az orosz 
népet céljaik öntudatlan végrehajtására, ez lehetetlen lesz 
mindaddig, amíg a szülőföldet támadás nem éri.

A főpróba Napóleon volt. Oroszország már I. Péter 
idejében baltikumi nagyhatalommá emelkedett XII. Károly 
svéd király elleni győzelmével**. Száz évvel később az 
angolok másik konkurensét, a franciákat volt hivatott mind
örökre megtörni.*** Az eredmény: Franciaország megszűnt 
valódi nagyhatalom lenni, és azóta csak a diplomácia szi
szegő kerülőútjain érvényesítheti szándékait. (Kárpótlásul 
hamarosan Európa új helytarlja lehet, hacsak nem játssza 
túl a szerepéi...)

Érthető, hogy Napóleon idején még a franciákkal kel
lett az oroszoknak csatázniuk, hiszen Németország csak 
évtizedekkel később jelent meg komoly vetélytársként. A 
történetben a mi 48-as forradalmunk leverése cinikus köz

játék. A Monarchiára ekkor még szükség volt. Nem önma
gáért, hanem a németek ellen. Azonban a XIX. század vé
gére fordult a kocka. I. Péter végrendeletének megfelelően 
Oroszország szítani kezdte Közép-F.urőpa szláv népeiben 
a pánszláv eszmét, amelyet természetesen nacionalista 
köntösbe bújtattak. Ahol ez személyi ellenállásba ütközött, 
ott gátlástalan módszerektől sem riadtak vissza. Jellemző, 
hogy' Szerbiában 1903-ban a Monarchiával rokonszenvező 
királyt, Obrenovics Sándort és feleségét saját palotájukban 
szerb  h a z a fia k  lemészárolták, s tetemüket kihajították az 
ablakon. Az ezután hatalomra segített Karagyorgyevics Pé
ter mindenben az orosz szándékok kiszolgálójának bizo
nyaik, Szerbia pedig máig fájó seb Európa közepén.

Ilyen eszközökkel lehetett belekényszeríteni Közép- 
F.urőpa két vezető hatalmát az első világháborúba. Ha csak 
nyugati oldalról érkezik fenyegetés, azt békés eszközökkel 
ki lehetett volna védeni. A háborús reflexek beindításához 
nélkülözhetetlen volt a keletről jövö orosz invázió előszele. 
Kétszáz évet kellett dolgozni, hogy ez realitás legyen. Ám 
Közép-Európa első világháborús pusztulása csak a törté
nelmi államalakulat pusztulását hozta el. Az emberekben 
reális élményként élt a történelmi veszteség, a békeszerző
dések igazságtalansága. így' csak idő kérdése lett volna a 
korábbi állapotok korszerű visszaállítása, ami Közép-Ku- 
rópa feltámadásához, vezetett volna. Ezért szükség volt még 
egy háborúra, hogy az orosz hatalmi szférát kiterjeszt hes
sék Közép-Európára.

A napóleont főpróba után jött az igazi előadás. Meg
történt az, ami a dolgok mélyére mutat: a Hitler ellen beve
tett, szovjetnek átminősített oroszok ősi egyházi zászlaik 
alatt vonultak Sztálin vezetésével a csatába. Mi meg, szeren
csétlenek, az ateizmus ellen indultunk keresztesháborúba 
a Don-ка nyárhoz. Ott találkozott egymással századunk leg
többet szenvedett két népe, a megértés legkisebb esélye 
nélkül.

Az orosz nép számunkra évszázadok óta azonos a des- 
pota, vak elnyomóval, legszebb nemzeti törekvéseink 
eliiprójával. Éppen azért fontos megértenünk: a nagyorosz 
imperializmus megjelenése nem más, mint egy koraszülött 
forma, egy idegen hatalom alvajáró gépezete, miközben 
lelkének mélyén ott szunnyad Közép-F.urópa szellemi tár
sa: a Krisztus-nép.

Budapest, 1997. május

• J. (Nagy) Péter (1672-1725) tizenhét éves korában kerül a trónra 
féltestvére, Zsófia megbuktatásával. Külföldi utazásai során (1697/98 
és 1716/17) kiképezted magát ágyúmesterré (Königsberg), hajómér 
nőkké (Amszterdam) és nai-igéiorrá (London). A reformjaival szembeni 
ellenállást kíméletlenül letörte: kiirtotta a sztreleceket (1698), saját fiát 
börtönben kihoztam halálra (1718).
*■ XII-Károly (1682-1718) svéd király, az .utolsó viking". Tizenöt évesen 
kerül trónra, és Kurvánál (1700) seregeivel legyőzi I. Péter ötszörös 
túlerejét. Am ekkor л? orosz sereg megsemmisítése helyett Lengyel- 
országba megy, ahol legyőzi II. Ágostot. I. Péter ismét sereget gyűjt, és 
az ellene csak 1708-ban meginduló svédeket a poltavai csatában ( 1709) 
tönkreveri. Ettől kezdve a Baltikum Orosz befolyási övezet.
" *  Napóleon 1812-ben azért támadta meg Oroszországot, hogy érvényt 
szerezzen a .tilsiti rendszernek", melyet Oroszország felrúgott Kbben a 
rendszerben kontinentális zárlatot rendeltek el az angol kereskedelem 
me! szemben, mely így az orosz piacon a számára kedvező vámokkal 
1810-ben monopolhelyzetbc került
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