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Egy  ideológiai  metafora  története:
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From Russian Bears good Lord deliver me 1

(William Holland)
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ellenségkép

Az orosz medve (Russian Bear) politikai metaforaként nyugaton terjedt el, els¾sorban 
– és véglegesen – a 18. századi Angliában. Az ott megjelent orosz tematikájú karikatúrák
hosszú évszázadokra, napjainkig rögzítették Oroszország politikai és egyúttal mentális
sztereotipikus negatív imidzsét.2

A medve mint Oroszország allegorikus ábrázolása fontos szerepet tölt be a szimbólumok-
nak és metaforáknak abban a rendszerében, amely meghatározza a külföld Oroszországhoz
és magukhoz az oroszokhoz való viszonyát (err¾l lásd b¾vebben Grisinju 2013; Zseleznov 2013). 

Hol keresend¾k az Oroszországra vonatkoztatott medve-metafora gyökerei? Miért éppen
a medve válik Oroszország vizuális markerévé és miért nem a címerében található sas
vagy éppenséggel az orosz erd¾k gyakori lakója, a jávorszarvas? Mi az oka annak, hogy
a nyugati világban a 18. századtól az orosz medve már egyértelm‰en szimbolikus „határ¾r”
a civilizáció és barbárság határán? Hogyan és kik állították az orosz medvét a nyugati
identitás er¾sítésének szolgálatába? Miért van az, hogy ennek a metaforának a vizualizá-
lódása igen er¾teljesen megjelenik a politikai diskurzus kontextusában, a szatirikus és
politikai karikatúráktól kezdve a szépirodalmon keresztül a jelent¾s államközi, birodalmak
közti tárgyalások, szövetségi rendszerek értékeléséig a legkülönfélébb m‰fajokban?
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1 William Holland angol kiadó és karikaturista az 1791. április 19-én megjelent „The Russian Bear
and her invincible rider encountering the British Legion” cím‰ karikatúrájának egyik beazonosítha-
tatlan szerepl¾je (valószín‰leg egy egyházi személy) szájába adott mondat: Az orosz medvét¾l
ments meg minket, Uram (vö. 13. kép).

2 Az orosz medve mint Oroszország, (majd kés¾bb mint a Szovjetunió) metaforája csak az angliai
ábrázolások után jelenik meg (els¾sorban karikatúrák formájában) más országokban: Németországban,
Csehszlovákiában/Csehországban és Szlovákiában, Lengyelországban, Spanyolországban, a skandináv
államokban, az 1990-es évekt¾l a Baltikumban stb. (Lásd: Hrusztaljov 2009; Bienias 2012; Cola 2012,
Cikalov 2012; Golikov 2010; Hrusztaljov 2009; Lazari 2012, 2013a, 2013b; Østbø 2012; Zakowska 2012,
Berina 2017. írásait). 

.
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Milyen jelentések kapcsolódnak az orosz medvéhez a nyugati és az orosz (oroszországi)
kultúrában, és milyen hatással van ez a metafora Oroszország nemzetközi reprezentációjára?
Hogyan épül be az orosz medve toposza napjaink Oroszországának politikai identitásába,
és mit jelent az ún. fekete píár néz¾pontjából az, hogy az orosz medve szerves része 
a nyugati tömegkultúrának, aktív negatív szerepl¾je a reklámoknak, a televíziós show-
m‰soroknak, a számítógépes játékoknak, a játékfilmeknek, a politikai hirdetéseknek?3

TÓTH SZERGEJ
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3 Ezek és az ehhez hasonló kérdések vet¾dtek fel az Ivanovói Állami Egyetem Etnikai és Nemzeti
Kutatások Központja által 2009-ben megrendezett Az orosz medve: történelem, szemiotika,
politika cím‰ nemzetközi szemináriumon is, melynek eredményeképpen jelent meg a Határok 
( cím‰ almanach (Határok 2008), 2012-ben egy tanulmánykötet (Rjabov 2012.), 2013-ban
egy monográfia (Lazari 2013a, b), a Labirintus ( ) cím‰ folyóirat orosz medvének szentelt
tematikus száma – (Labirintus 2012), valamint több, e témába vágó további
tanulmány (vö. Hrusztaljov 2011; Zserebcova 2016; Uszpenszkij 2012).

1–2. kép
Adam Olearius Amszterdamban 1727-ben megjelent Adam Olearius utazása Moszkóviába,

Tatárországba és Perzsiába c. m‰ címlapja, valamint egyik illusztrált oldala (Olearius 1727: 119–120).
Olearius, aki korának kiemelked¾ diplomatája és kartográfusa volt, kiváló térképeket és városképeket

rajzoltatott. Könyvében a mindennapi életr¾l is viszonylag objektív – sok tekintetben az orosz
forrásokkal megegyez¾ – leírásokat olvashatunk. A metszet vérengz¾ medvéket ábrázol, 

akik férfiakat és lovat marcangolnak, sírokat dúlnak fel. Az egyébként igen korrekt m‰ szerz¾je
maga is elismeri, hogy ezeket a „medvés történeteket” csupán hallomásból ismeri.
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Miközben a nyugat számára egészen napjainkig a medve többnyire Oroszország
agresszivitását, barbárságát, civilizálatlanságát, kiszámíthatatlanságát, elmaradottságát
szimbolizálja, magában Oroszországban a 20. századig nem az állam és nem az ország
szimbóluma volt, vagy ha igen, az csak néhány esetre korlátozódik (err¾l lásd többek
között Krivcova 2012, ill. vö. Novgorod, Jaroszlavl és Perm városok címereivel). Hogyan
is lehetett volna a medve a birodalom megtestesít¾je, miközben a régmúlt orosz vásárok
egyik állandó látványossága volt?4

Az orosz kultúrában egészen a 20. század második feléig a medve egy affektáló 
( ) csámpás ( ) vagy bozontos ( ) teremtmény, így nehezen
felelhetett meg az állami önképnek. A medve a hétköznapi ember számára többnyire 
a piacokon árusított, olcsó naiv nyomatokon, vagy hársfalemezre vésett metszeteken
ábrázolt, népszer‰ és gyakorta bájos figura. 

Az orosz mesevilág medvéi sem félelmetesek és nem is gonoszak. ¼k azok, akiknek
tulajdonképpen bárki túljárhat az eszén, így a nyúl, a róka, de még a szúnyog is. Ezeket
a csámpás, kissé ostoba medvéket a mesében még az egyszer‰ parasztok, s¾t, a kislányok
is munkára foghatták. Igaz, a mesék medvéje id¾nként kissé ambivalensen is tud viselkedni,
ám amíg a történet elején akár komoly kárt és bajt is okozhat, a végén szinte mindig jó-
ságos ajándékozóvá válik.5

Sokat elárulnak az oroszok medvéhez való viszonyulásról az állandósult szókapcsolatok is:
a megalapozatlan terveket szöv¾ ember a még el nem ejtett medve b¾rén osztozkodik
( a „medve-segítség” alatt a jó szándékú, ám balul
sikerült szívességet értik ( botfül‰ az, akinek „medve lépett a fülére” 
( stb. 

A kereszténység felvétele után a medve mint szakrális vonásokkal felruházott állat
egyre inkább kiszorulni látszik az orosz kulturális hagyományból. Ennek ellenére a medve
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4 Az „orosz” medve a 16. századi angliai vásárok állandó „szerepl¾je” is, már-már igazi orosz
„brenddé” válik, miközben félelemkelt¾ vadállatként jelenik meg. Amíg az orosz vásárok táncoló
medvéje a vándorkomédiások állandó és megbecsült, kenyérkeres¾ társa, addig az angliai vásárok
„orosz” medvéje a félelmetesnek szcenírozott állatviadalok f¾szerepl¾je. Félelemkelt¾ vadállat-
ként jelen van Shakespeare drámáiban is. Vö. a Macbeth negyedik felvonásának 3. jelenetével:
„What man dare, I dare:// Approach thou like the rugged Russian bear// The arm’d rhinoceros,
or the Hyrcan tiger”. A magyar fordításban (valószín‰leg az öncenzúra következtében) az orosz
jelz¾ sarkira változott: „Mit ember merhet, azt én is merem.// Támadj reám, b¾sz sarki medveként, //
J¾j mint egyszarvú, vagy hyrkáni tigris ...” (Szász Károly fordítása); az V. Henrik király harmadik
felvonásának VII. színében a medve már a magyar fordításban is „orosz”: „Foolish curs, that run
winking into the mouth of a// Russian bear and have their heads crushed like// rotten apples!”
– „Ostoba ebek! vaktában rohannak egy orosz medve torkába, s fejöket, mint a rothadt almákat,
szétzuzatják.” (Lévay József fordítása). Az orosz reáliákra további példákat a 16. századi angol
irodalomból lásd: Rosszomahin 2007: 8. (Lásd még Sarnyai Csaba Emberállatok: Az orosz népi
démonológia átmeneti lényei cím‰, kötetünkben lév¾ tanulmányát – szerk.)

5 Az orosz varázsmesék és a szovjet korszak meséinek medvéir¾l lásd: R. Bird és I. Zsepnikovszkaja
tanulmányait (Bird 2013; Zsepnikovszka 2012).
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alakját bizonyos értelemben a vallási kultúra is asszimilálja önmaga számára: a 18. sz. végén –
19. sz. elején élt Szerafim Sarovszkij legendája szerint például a szentet gyakorta látták,
amint kézb¾l etet egy medvét. Ennek megfelel¾en az adott téma gyakran jelenik meg
a szentet ábrázoló ikonokon és falfestményeken (ezzel kapcsolatban lásd Valerij Lepahin
jelen kötetünkben szerepl¾ Az állatábrázolások sajátosságai az ikonokon és a freskókon
cím‰ írását). Hasonlókkal találkozunk Radonyezsi Szent Szergij legendájában is, amikor
a könyörületesség és szeretet erényét gyakorló szent megsajnálja az éhes medvét, és kenyér-
rel eteti. Szergijt ezután a vad medve rendszeresen felkeresi, és id¾vel kezessé válik 
(lásd Wojciechowska 2012-es kit‰n¾ tanulmányát, valamint a 4. képet).

Miközben a medve egyes oroszországi népek totemisztikus kultúráiban is végig jelen van,
nagyon ritkán megjelenik hatalmi attribútumként is, például a címerekben. A heraldika
szakemberei az orosz medvével kapcsolatban f¾leg három címert szoktak hangsúlyozottan
kiemelni: Novgorod, Jaroszlavl és Perm városának címerét.6

Novgorod címerét IV. Iván adományozta a városnak 1526-ban (lásd 5. kép). Dönt¾
fontosságú volt, hogy mindez a svédekkel kötött béke után történik. A város ezentúl határ-
védelmet lát el, ¾rzi a cári hatalmat, és természetesen már nem is független „városállam”.

TÓTH SZERGEJ
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6 A tanulmányban szerepl¾ címerekr¾l, részletes leírásukról és a velük kapcsolatban kialakult, szakmai
vitákat kiváltó kérdésekr¾l lásd Jevgenyij Pcselov tanulmányait (Pcselov 2008; 2012).

3. kép
A medve a kecskével mulat. Fametszet. 17. sz.

4. kép
A Szergij szerzetes és testvére által alapított

Szentháromság-Szergij-kolostor bejárata
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A medve nagy valószín‰séggel a novgorodi címerb¾l került címerhordozó-állatként más címerekbe.
A medve tehát ebben a címerben a hatalom ¾rz¾jeként lép fel (vö. Pcselov 2012: 31–43). 

Ugyancsak IV. Ivánhoz köt¾dik Jaroszlavl város címere (vö. 6. kép). A medve jelenlétét
több tényez¾ is magyarázhatja. Ebben az id¾ben még igen er¾s a finnugor, a skandináv,
a szibériai medvekultusz, például az európai címerekben is a medve gyakran az idegen,
de f¾leg vad területekre utal. A másik lehetséges ok az, hogy Jaroszlavl ebben az id¾ben
fontos és népszer‰ cári vadászterületnek számított. A címerben tükröz¾dik az a – sok
kultúrában jelen lév¾ – kívánalom az alattvalók részér¾l, hogy az uralkodónak hatalma
megmutatásához meg kell küzdenie valamilyen er¾s lénnyel, pl. egy vadállattal, így itt 
az ember-cárnak kell leküzdenie az állatok cárját (vö. Pcselov 2012: 43–54).

Végül a harmadik címer Perm városáé, mely a kereszténység felvételének kontextusában
értelmezhet¾ (vö. 7. kép). Ugyanúgy, ahogy a nyugati országok is arról voltak meg-
gy¾z¾dve, hogy a civilizációt közvetítik kelet felé, úgy Oroszországnak is megvolt a maga
civilizálandó „Keletje”. A medve fehér (tehát északon vagyunk), a kereszt és az evangélium
a pogányság, s ezzel együtt a finnugor népek medvekultusza feletti gy¾zelem jele is. 
A medve tehát nemcsak az ismeretlen és idegen föld sötét er¾it jelenti, hanem az isteni
hatalom eszköze is lehet (vö. Pcselov 2012: 54–61). 

Illusztrációk Olaus Magnus Északi népek története cím‰ könyvéb¾l: a könyvr¾l
könyvre vándorló rémtörténetek egyike az elrabolt n¾r¾l, ill. medvetáncoltató város-
lakókról szól (Magnus 1655: 393. 396.)

Miel¾tt az angol karikatúrák végleg rögzítették Oroszország allegorikus ábrázolását,
az orosz medve egyre gyakrabban jelenik meg a 16. századi írásokban. Mindez összefüggésbe
hozható azzal a ténnyel, hogy a nyugati világból mind többen látogattak Oroszországba.
Sorra jelennek meg nyomtatásban a követi jelentések és beszámolók, az utazók, keresked¾k,
felfedez¾k, földrajztudósok és szélhámosok útleírásai, visszaemlékezései (Miechow 1517;
Herberstein 1549; Flatcher 1591; Varkocs 1593, majd kés¾bbiek közül pl. Olearius 1647 stb.,
valamint lásd még: Guagnini 1997). 
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5. kép 6. kép 7. kép
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Az írások többségében csak úgy hemzsegnek a vérszomjas medvékr¾l szóló, fantasztikus
részletességgel el¾adott történetek. Fokozatosan kialakul a napjainkig elkophatatlan frázis:
Oroszország a medvék országa. Ugyanakkor annak ellenére, hogy az orosz területekr¾l
és annak lakóiról megjelenített kép gyakorta közel sem pozitív, a medve egyel¾re csak
az ország egyik jellegzetes lakója. Hrusztaljov a 16–17. században keletkezett írásokat
elemezve megállapítja, hogy a medve még nem Oroszország metaforája, legfeljebb csak
attribútuma, a medvék egyszer‰en csak különleges fajtájúak, sz¾rméjük a ruházkodás
fontos kelléke a lakosság minden rétegében, ami ugyanakkor értékes ajándékul szolgál
például a messzi országból érkezett követeknek is (lásd Hrusztaljov 2011).

Az orosz medve ott van a 16–17. századi térképeken is: vagy a térképmagyarázatoknál,
vagy magán a térképen. Ezeken viszont semmiféle ideológiai, elvi jelentéssel nem bír,
egyszer‰en csak a kor térképrajzolási szokásainak megfelel¾en illusztrációként vagy
díszítésként van jelen, mint a távoli és egzotikus ország jellegzetes állata. A 19. század
végi és az I. világháborús id¾szak karikatúra-térképein Oroszország viszont már egy-
értelm‰en a vad, vérengz¾, agresszív, acsarkodó vagy egyszer‰en csak elterpeszked¾,
pipázó medve képében jelenik meg. Amíg a többi országot általában ember, Oroszországot
többnyire állat, mindenekel¾tt a medve (esetenként a polip, pl. a japán kiadású térképeken),
vagy „Iván kozák”, vagy a léha öltözet‰ II. Katalin, ill. az eltorzult és az ¾rült arcú II. Miklós
cár jeleníti meg, leginkább pórázon, láncon vagy szabadon tartott medvék környezetében.7

(Lásd. 10., 11. kép)

TÓTH SZERGEJ
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7 Az osztrák–magyar monarchiabeli (majd magyarországi és ausztriai), jugoszláviai, romániai,
csehszlovákiai, németországi és amerikai egyesült államokbeli élc-, és vicclapokban, valamint
napilapokban megjelent propagandakarikatúrákat és ellenségképet vizsgálta meg példaérték‰en
és igen nagy korpuszon Tamás Ágnes. Propagandakarikutúrák ellenségképei Szarajevótól Párizsig c.
könyvében az „orosz”, de f¾leg a „szovjet medvér¾l” szóló részeket lásd pl. 51, 67, 64, 167, 151 oldalakat
és A kommunizmus, a bolsevizmus, oroszország és vezet¾i a karikatúrákon cím‰ fejezetet 
a 159–169 oldalakon (Tamás 2017). Lásd még a témához Bertényi 2016a; Bertényi 2016b; Oroszország
a Nyugat szemével.

8. kép 9. kép
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A medve ott látható az angol Moszkvai Kereskedelmi Társaság címerében (Muscovy
Company 1596) mint címerhordozó, vagy Crispijn van de Passe de Oude holland grafikusnak
a 17. század divatját bemutató metszetei közül azon, ahol a „januári divatot” egy orosz
pár mutatja be, a mögülük kikandikáló „orosz medvével”. 

A 18. század a brit karikatúra virágkora. Elterjedését el¾segítette a cenzúra tulaj-
donképpeni teljes hiánya, a nyomatok el¾állításának nem különösen magas költsége,
minek következtében az megfizethet¾ volt els¾sorban a véleményformáló középosztály
és az arisztokrácia számára. A rajzok nemcsak zárt, bels¾ terekben, de a különböz¾ kiadók
boltjainak az utcára néz¾ kirakataiban is láthatóak voltak, így sokak számára hozzáférhet¾-
vé váltak. Végül maga a rézkarc is ebben az id¾szakban vált egyfajta divatm‰fajjá. 

Nyikolaj Mihajlovics Karamzin orosz író és költ¾ 1790-ben londoni sétái során mindig
megtekintette az utcára kifüggesztett karikatúrákat. Err¾l a következ¾ket írja: „Ahogy
egy francia minden alkalomra tud írni egy dalt, úgy tud rajzolni egy angol mindenre egy
karikatúrát” (idézi Uszpenszkij 2016a: 9). Negyven évvel kés¾bb Puskintól olvashatunk
hasonlót: „Anglia a karikatúra és a paródia hazája. Mindenféle csodálatos történés okot
ad egy szatirikus rajzra” (idézi: Uszpenszkij 2016a: 9).

A karikatúra ekkortól vált az eseményekre való azonnali reagálás lehet¾sége mellett
a hatékony véleményformálás és propaganda eszközévé is.

A karikatúrák kiadásával több londoni kiadó is foglalkozott, szám szerint a legtöbbet
1770–1820 között jelentették meg. Tematikájuk a legváltozatosabb volt: a nemek „háborújától”,
a nevelés problémáin keresztül a legkülönböz¾bb bel- és külpolitikai kérdésekig.8

Az orosz vonatkozású karikatúrák többsége az angol politikát is érint¾ konkrét, 
els¾sorban külpolitikai témájú. Megjelennek az 1768–1774 közötti orosz–török háború
eseményei, a lengyelországi belpolitikai válság, majd az ország felosztása a Habsburg
Birodalom, a Porosz királyság és Oroszország között, a napóleoni háborúk eseményei, 
a különböz¾ diplomáciai történések, vagy az Orosz Birodalom vezet¾ személyiségei:
els¾sorban II. Katalin, tábornokok, miniszterek stb. (vö. 13., 14., 15., 16. kép).

Az 1730-as évek közepén (ekkor zajlik az orosz török háború) teljesedik ki Oroszország
medve-metaforája. Mai értelemben természetesen nem lehet karikatúrákról beszélni.
Inkább voltak ezek bonyolult allegorikus metszetek, rengeteg szerepl¾vel, vizuális
szimbólummal, rejtett utalásokkal és idézettel.
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8 Az angol karikatúrák legnagyobb gy‰jteménye a londoni British Museumban található (a 18–19. szá-
zadban keletkezettb¾l több mint 14 000 lap), a világ második legnagyobb gy‰jteménye a szentpétervári
Ermitázsban van (megközelít¾leg 8000 lap). Ebb¾l orosz tematikájú mindössze kb. száz példány.
The Arts in Victorian Britain oldalon tematikai bontásban tekinthet¾k meg nemcsak a karikatúrák
és illusztrációk, de maguk a szerz¾k is (lásd The Arts in Victorian Britain). Az Ermitázs anyagáról lásd:
Uszpenszkij 2016b 22–25. Az orosz tematikájú karikatúrák részletesen datált, jegyzetekkel ellátott
katalógusait lásd a 18. századra vonatkozóan: Uszpenszkij 2016a 254–265, a 19. századra vonatkozóan:
Uszpenszkij 2016b 220–231. Oroszország mint medve tematikájú, a 18. századra vonatkozó karikatúrák
katalógusát lásd Rosszomahin 2007. 51–64.; I. Miklós cárt medveként ábrázoló karikatúrák kataló-
gusát lásd: Hrusztaljov 2009. 84–101. Lásd még: Zseleznov 2013; Punch magazine. Punch magazine
volumes online. https://sites.google.com/site/punchvolumes/; The Arts in Victorian Britain.
http://victorianweb.org/art/index.html; 
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Az egyik legnépszer‰bb ilyen metszet-sorozat – melyet folyamatosan újra és újra
nyomtatnak, hamisítanak, s¾t egy hatvan oldalas magyarázó könyvet is kiadnak hozzá –
az ún. Európai futam (The European Race).9

Az Európai futam politikai kontextusa: küszöbön áll a spanyol–angol háború, és a célpont
Robert Walpole kormányf¾, aki következetesen olyan politikát folytatott, hogy országa
kimaradjon az európai háborús konfliktusokból. A metszetsorozat tulajdonképpen a spanyolok
elleni azonnali háborút követel¾ parlamenti képvisel¾k kormányellenes propagandáját
szolgálta, de tette mindezt úgy, hogy az akkori európai hatalmi viszonyokat ábrázolta
az akkoriban nem könnyen megfejthet¾ allegóriákon keresztül. 

Összesen négy metszet készült egységes szerkezetben. Mindegyik metszeten van
egy „szerz¾i” ajánlás. Mindegyik metszet egy különleges rébusz. Minden esetben fontos-
sággal bír a kép kontextusának rekonstruálása. Ezt megkönnyíti egy 1935-ben hozott törvény,
miszerint az angol kiadóknak fel kellet tüntetniük a metszeteken a keletkezés dátumát.
És természeten a történelmi kontextus mellett létezik egy irodalmi vagy bibliai kontextus
és egy nyelvi sík is: a metszetek ugyanis tele vannak szóviccekkel és az akkori szlenggel.
És természetesen létezik egy vizuális kontextus is: csak akkor válnak érthet¾vé egyes
jelenetek, ha ismerjük az összes el¾z¾leg keletkezett karikatúrát, melyek gyakran sem 
az adott eseményhez, sem Oroszországhoz nem kapcsolódnak.
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10. kép
Részlet Olaus Magnus térképéb¾l (1655)

11. kép
Részlet Anthony Jenkinson Anglia 

els¾ oroszországi követének térképéb¾l (1562)

9 The European Race. Heat 1th. (Charles Mosley). Els¾ kiadása 1737-ben volt, majd 1738, 1739 és 1740-ben
további folytatásai jelentek meg – The European Race IId; IIId; European Race for A Distance
(adatait lásd: Uszpenszkij 2016a: 258).
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Az Európai futam metszet-sorozat rendkívül összetett, sok háttértudást feltételez¾
elemzése Katalin birodalmi lépése. Katalin a XVIII. századi angol karikatúrákban ( .
. ) cím‰ kötetben olvasható 
az Oroszország mint medve: ezzel kezd¾dött ( )  
cím‰ fejezetben (Uszpenszkij 2016a: 48–69). Az itt részletesen leírtakat röviden a követ-
kez¾képpen foglalnám össze. 

Az els¾, 1737-ben megjelent metszeten (The European Race. Heat 1th) egy tengerparti
sétányon vonulnak fel a résztvev¾k. Oroszországot két szimbólum képviseli: az egyik
természetesen a medve, a másik pedig a medve hátán ül¾ „moszkovita” régies, a péteri
id¾szak el¾tt tipikusnak tekintett orosz ruházatban. Ez utóbbi azért érdekes, mert már
túl vagyunk azon, hogy I. Péter „ablakot nyitott Európára”, ami azt is jelentette, hogy
küls¾ségekben: öltözködésben, az európai etikett szerinti viselkedésben stb. ez az ábrázolás
már mindenképpen távol került a moszkovita hagyományoktól. Az orosz medve mellett
ott van a török „lovagolta” elefánt, a spanyol a farkast, a francia a rókát, az angol az orosz-
lánt és buldogot, az osztrák a sast, a holland a disznót üli meg stb. Az animalisztikus kód
mellett megtaláljuk itt a kereskedelem, Európa, a Brit Birodalom antropomorf allegóriáit,
s¾t konkrét politikusok ábrázolásait is.

A metszeten a következ¾ ajánlás olvasható: Engedelmes angol alattvalóként aláza-
tosan ajánlom Nagy Britannia, Franciaország, Spanyolország, Oroszország, Törökország,
Germánia, Itália, Hollandia és Korzika politikusainak. Alatta egy idézet a Prédikátor könyvéb¾l:
Azt is láttam a nap alatt, hogy nem a gyorsak gy¾znek a futásban, nem a h¾sök a harcban,
nem a bölcseknek jut a kenyér, nem az értelmeseknek a gazdagság és nem a tudósoknak
a jóindulat, mert mindezek az id¾t¾l és a körülményekt¾l függnek (Préd 9,11). Az orosz
medve és lovasa csak epizódszerepl¾, bár a felvonulók sorában a harmadik helyen van.
Oroszország és a medve a metszet megjelenése el¾tt is összekapcsolódott a különféle
ábrázolásokban, de itt, az összeurópai színtér összes fontos szerepl¾jének kontextusában
Oroszország véglegesen elnyeri napjainkig tartó allegorikus értelmét.

Az egy évvel kés¾bb 1738-ban megjelent második metszet (The European Race. Heat 2d)
helyszíne nem változott. Itt az ajánlás a következ¾: Engedelmes angol alattvalóként
ajánlom a béke politikusainak. Ezen a metszeten a következ¾ idézet szerepel a Prédikátor
könyvéb¾l: Mindezt hallva a végs¾ tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait,
mert ez minden embernek kötelessége! (Préd 12,13). Az orosz medve „lovasát” már megel¾zi
a török által megült elefánt és mind a két állat már sérülten halad (utalás az orosz–török
háborúra). Míg az 1736-os metszeten az elefánt a francia, bourbon-liliomos szemüvegen
keresztül nézi a világot (utalás a franciák támogatására), addig ezen a képen a szemüveg
már a földön hever és mind a két állaton billogként ott a liliom, akárcsak a spanyol far-
kason és az osztrák sason.

Az 1739-ben megjelent harmadik metszeten (The European Race. Heat 3d) az ajánlás
személyesen Robert Walpole kormányf¾nek szól: Engedelmes angol alattvalóként ajánlom
Európa legkiemelked¾bb politikusának. Az idézet Ézsaiás próféta könyvéb¾l van: A régiek
íme beteltek, és most újakat hirdetek, miel¾tt meglennének, tudatom veletek (Ézsaiás 43,19).
A kompozíció látszólag hasonló az el¾z¾ kett¾höz, de csak látszólag. Nincs már verseny,
nincs kavalkád, sok kis külön értelmezhet¾ és autonóm szüzsé van, melyek allegorikusan
illusztrálják a reális eseményeket és történéseket.
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A kontinensek tribünje középre került. A gy¾zelem az angolok gy‰lölte franciáké lett.
Európa átadja a gy¾zelem koszorúját André-Hercule de Fleury francia kardinálisnak.
Baloldalon sírva távozik a Kereskedelem. Fölötte I. Erzsébet szobra egy évszámmal:
1588, a nagy armada legy¾zésének dátuma. Az angol flotta leeresztett vitorlákkal horgonyoz
Menorcán. A patkányok éppen elhagyják az 1708 óta angol fennhatóság alatt lév¾ szigetet.
Egy angol matróz áll egy útjelz¾ oszlopon és azt kiabálja, hogy semmiféle ellen¾rzést.
Kezében a Pro Patria feliratú zászló. 

A tribünt¾l balra láthatjuk magát Nagy Britanniát pajzzsal és lándzsával, akit mindenki
szeme láttára éppen Franciaország és Spanyolország rabol ki. Mögötte londoni keresked¾k
láthatók egy petícióval. A megalázott Angliát képvisel¾ oroszlánt a jobb sarokban találjuk,
akit épp most akar meglovagolni a francia róka és a szintén franciákat megjelenít¾ majom.

És természetesen ott van az orosz medve, aki már nem is versenyez a török elefánttal,
hanem verekszik. A medvét egy francia serkenti nagyobb küzdelemre, fölöttük az osztrák sas,
aki a franciák álláspontját képviseli: szárnyai végén ott a liliom. Az elefánt viszont már sérült,
egyik lábát elvesztette, ormánya a medve karmai között van.

Az orosz medve mell¾l már hiányzik a „lovasa”. Ett¾l kezdve egyértelm‰en csak ¾, 
a „Russian Bear” lesz Oroszország emblematikus megtestesít¾je.
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12. kép
The European Race. Heat 3d 1739. április 9. 

Charles Mosley kiadása Hubert-François Bourguignon (Gravelot) eredetije nyomán.
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MEELLLLÉÉKKLLEETTEEKK

13. kép
William Holland: The Russian Bear and her Invincible Rider encountering the British Legion. 1791.

[Az orosz n¾stény medve a brit légiót támadja]. 
A medvetest‰ II. Katalint meglovagoló Patyomkin herceg kivont karddal támadja a brit politikusokból
álló csoportot, köztük William Pitt minisztert, III. György királyt és Edward Thurlow lord-kancellárt.

Az egyik püspök szájából hangzik el: Az orosz medvét¾l ments meg minket, Uram! 
(Lásd err¾l részletesen: Rosszomahin 2007: 17–36., 55.)

14. kép
William Dent: Boys’ Play, or, The Russian Bear Bait. 

[Legényes szórakozás, avagy az orosz medve hajtóvadászata]. 1791.
Európai politikusok ostorozzák egy oszlopba kapaszkodó vagy kikötözött(?) medvetest‰ II. Katalin

orosz cárnét, akinek a Fekete tengeri hódításai aggodalmat váltottak ki. Az oszlopon felirat:
OCSAKOV (a Fekete tenger vidékén található város). Így az oszlop lehet akár határjel is vagy egy
olyan oszlop, amihez Angliában a karámban kötötték ki a medvéket. A szövegek (az ostorozók

kétértelm‰ szavai) és maga a kép is nyílt szexuális asszociációkat vált(hat) ki. II. Frigyes Vilmos porosz
király lovának nyergén lév¾ szöveg (expedient – célszer‰) a szövetségi szerz¾déssel kapcsolatos

angliai parlamenti vitára utal. (A kép részletes leírását lásd: Uszpenszkij 2016a: 260.)
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15. kép
James Gillray: Allied-Powers, Un-Booting Egalité [A szövetséges er¾k lemeztelenítik Egalitét]. 1799.

A második napóleonellenes koalíció tagjai (az orosz medve, az osztrák huszár, a török szultán,
Jack Tar (John Bull „szárazföldi” megfelel¾je és a tipikus angol tengerész megtestesít¾je, valamint
a holland polgár) elbánnak Bonaparte Napóleonnal. A török épp a tábornok orrának levágására készül.
A képen csak „Oroszország” jelenik meg állat képében (lásd err¾l: Hrusztaljov 2009: 30., Uszpenszkij

2016a: 224–227; 263.).

16. kép
Isaac Cruikshank: Bruin become Mediator [Közvetít¾ a medve]. 1803.

A képen Anglia, Oroszország és Franciaország antropomorfizált alakjai: John Bull (John bika), 
I. Sándor orosz cár medveként és Napóleon császár majom képében. Míg az angol és francia alakoknak
keze van, a medvének félelmetes karmai. A medve szavai: Ezek ám a dolgok! Ti, mint civilizált országok

nem tudtatok megegyezni az én közrem‰ködésem nélkül, miközben kinevettetek engem, mint
egy barbárt. Feltehet¾leg értitek, hogy több józansággal rendelkezem, mint ti, hiszen a távoli

északról jöttem (Uszpenszkij 2016a: 32–34; 222.).
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17. kép
Szövetségesek.

Az orosz medve a robbanásokkal teli Balkánra tart magához szorítva Émile Loubet francia politikust.
– Ne félj, nem engedlek el. – Éppen ett¾l tartok

(Puck magazin. 1903. április 22.).

18. kép
A Krím „elvezetése”

Az oroszok részér¾l valószín‰leg az 1980-ban megtartott moszkvai olimpia kabalaállatával kezd¾dött
el az orosz medve = Oroszország vállalása. Napjainkra brendként (pl. férfiaknak szóló
színes lap) és politikai logóként is használják (pl. az Egységes Oroszország Párt hivatalos jele).

(Lásd még a „nemzeti piárról” és „ruszofóbiáról”: Medinszkij 2010; Mettan 2016, 
ill. a medve mint típus szemantikájáról és pragmatikájáról a posztszovjet m‰vészetben 

Ljudmila Krivcova kit‰n¾ tanulmányát: Krivcova 2012.)
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19. kép
A 2018-as oroszországi labdarugó világbajnokság szurkolói.

20. kép
HVG hetilap címlapja (2018/29.)
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SZERGEJ TÓTH

The  History  of  an  Ideological  Metaphor:  the  Russian  Bear

The political metaphor of the Russian Bear became widespread in the West, ultimately 
– and especially – in the 19th century England. The political cartoons that were published
there have settled the stereotypical negative image of Russia for centuries. The bear, 
the allegorical depiction of Russia, plays an important role in the system of symbols and
metaphors that defines the attitude of foreign countries towards Russia and the Russians.

While in the West the bear symbolizes the aggressiveness, barbarism, unpredictability
and underdevelopment of Russia, in Russia it has not been the symbol of either the country
or the state. What meanings is the Russian Bear endowed with in Western and in Russian
culture? By now, the bear has been incorporated into the country’s own political identity,
while in the West it has become an integral part of the mass culture, an active negative
character in commercials, TV shows, computer games, feature films and political advertising.
Keywords: the Russian Bear, political metaphor, allegory of Russia, British cartoons, concept
of the enemy

Tóth  Szergej  Az SZTE BTK Szláv Intézetének tanára, a Moszkvai Társadalmi és Pedagógiai
F¾iskola tiszteletbeli professzora. A különböz¾ szociokulturális meghatározottságú csoportok
és a társadalmi változások interakciója eredményeként bekövetkezett nyelvi változásokat
kutatja, valamint a város szemiotikáját. Szerkeszt¾je az Aetas történettudományi folyóirat,
a Nyelvészeti füzetek, a Nyelvészeti Füzetek Szótársorozata és az Alkalmazott Nyelvészeti
Mesterfüzetek periodikáknak. A Modern Nyelvoktatás folyóirat rovatvezet¾je.
E-mmail:  tothszergej@lit.u-szeged.hu; honlap: tothszergej.hu
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