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Képzelt interjú Diószegi Gáborral,  
a Moszkvai Társadalomtudományi Egyetem  
tiszteletbeli professzorával 

This writing is an imaginary interview with the honorary professor of the Moscow University of 
Social Sciences on anti‐Russian sentiment (or Russophobia). We get answers to since when we 
can talk about Russophobia, who were the Russophobes that can still talk to us from the past 
and still influence opinions on Russia and the Russians (Marquis de Astolphe Custine, Mademoi‐
selle de Beaumont or the Chevalier D’Eon), and also who are the ones that are considered as 
such today (Svetlana Alexandrovna Alexievich). It is discussed how the bear metaphor of Russia, 
which can be  interpreted both opinion‐forming and national symbol, has developed; and also 
how timely this topic is in Hungary today.  

 
Kirill Koleszov (K. K.): Tisztelt professzor úr! Néhány perccel ezelőtt ért véget a szegedi böl‐
csészkaron a Szlavisztika Szabadegyetem keretében tartott Ruszofóbia és propaganda a 
karikatúrák és az anekdoták tükrében című előadása. Eddig úgy tudtuk, hogy ön a külön‐
böző szociokulturális meghatározottságú csoportok és a társadalmi változások interakciója 
eredményeként bekövetkezett nyelvi változásokat kutatja. Bár az elmúlt évtizedben érdek‐
lődése a szemiotika felé is fordult, a ruszofóbiáról – tudtommal – még nem publikált írást1.  

 
Diószegi Gábor (D. G.): Olyan írásom, melyben konkrétan megnevezve is szerepelt volna 
a ruszofóbia, valóban nincsen, ám néhány előadásomban és több tanulmányomban is lé‐
nyegében ezzel a témával foglalkoztam. A szegedi Állati jelek, képek és terek című konfe‐
rencián tartott előadásomban például arról beszéltem, hogy a „Russian Bear” politikai 
metaforaként hogyan terjedt el nyugaton, elsősorban – és véglegesen – a XVIII. századi 

 
  1  A képzelt interjúban szereplő adatok, helyszínek, hivatkozott könyvek, valamint tanulmányok a 

jegyzetekben a valóságnak megfelelő tartalommal  jelennek meg. A moszkvai felsőoktatási  in‐
tézmény  fiktív. Kirill Koleszov és Diószegi Gábor kitalált nevek. A Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészet‐ és Társadalomtudományi Karán a Szlavisztika szabadegyetem VIII. előadássorozat 
keretében 2020. március 16‐ára tervezett, de a koronavirus kapcsán kihírdetett rendkívüli  jog‐
rend miatt elmaradt előadás címe Ruszofóbia. Személyiségek, plakátok, karikatúrák (http://szla‐
visztika.szte.hu/hallgatoknak/szlavisztika‐szabadegyetem‐viii‐6/).  
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Angliában2. Az ott megjelent orosz tematikájú karikatúrák egyébként több évszázadra, 
sőt, szerintem napjainkig rögzítették Oroszország politikai és egyúttal mentális sztereo‐
tipikus negatív imidzsét. De éppen itt, a szegedi bölcsészkaron is tartottam előadást az 
orosz medvéről, mely akár véleményformáló jelképként vagy nemzeti szimbólumként is 
értelmezhető.3. Ebben az előadásomban olyan kérdésekre próbáltam válaszolni, mint pél‐
dául mi az oka annak, hogy a nyugati világban a XVIII. századtól az orosz medve már egy‐
értelműen egy szimbolikus határőr a civilizáció és barbárság határán? Vagy, hogy miért 
van az, hogy ennek a metaforának a vizualizálása igen erőteljesen megjelenik a politikai 
diskurzus kontextusában a szatirikus és politikai karikatúráktól kezdve a szépirodalmon 
keresztül a jelentős államközi, birodalmak közti tárgyalások, szövetségi rendszerek érté‐
keléséig a legkülönfélébb műfajokban4.  

 

   
1. kép 

Illusztráció Olaus Magnus  Északi  népek  törté‐
nete című könyvéből: a könyvről könyvre ván‐
dorló rémtörténetek egyike az elrabolt nőről5 
 

2. kép 
Illusztráció a La Russie en 1839 par le Marquis de 
Custine.  Cinquème  édition,  revue,  corrégée  et 
augmentée könyvéhöz6. 
„Uram,  nekik  két  arcuk  van  (…)  hogy  Euró‐
pába  jöjjenek,  vidámnak,  szabadnak,  elége‐
dettnek tűnnek; olyanok, mint a szabadjára en‐
gedett  lovak, mint  a madarak, melyeknek  ki‐
nyitották  a  kalitkáját.  Férfiak,  nők,  fiatalok, 
öregek mind boldogok, mint a vakációzó isko‐
lások; de ugyanezeknek az embereknek, ami‐
kor  visszatérnek, megnyúlt, megkínzott,  sötét 

 
  2  A 2017. november 17‐18‐án Szegeden megtartott konferencia címe: Állati  jelek, képek és terek. 

Rendezte a Szegedi Tudományegyetem és a Jel‐Kép‐Tér Munkacsoport. A konferencián elhang‐
zott előadás szerkesztett tanulmányként Egy ideológiai metafora története: az orosz medve cím‐
mel jelent meg (lásd Szirmai et al. 2018: 277–295). 

  3  A 2018. szeptember 24‐én, a Szlavisztika szabadegyetem keretében megtartott előadás címe: 
Véleményformáló jelkép vagy nemzeti szimbólum: az orosz medve (Tóth 2018b).  

  4  Lásd Szirmai et al. 2018: 276 
  5  Magnus 1655: 393 
  6  Lásd Custine 1990. Belső borító 1. 
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az arcuk (…) Ebből a különbségből azt a követ‐
keztetést vontam  le, hogy egy ország, melyet 
ekkora örömmel hagynak el, s ahová ekkora saj‐
nálattal térnek vissza, rossz ország7.” 

 
K. K.: Az orosz medvére, vagy ahogy ön mondta, a Russian Bearre még visszatérünk, de előbb 
megkérdezném: mi az oka annak, hogy az előadásában igen részletesen beszélt a propagan‐
dáról mint olyanról, sőt több tudományterület felől definiálta is azt, miközben ezt nem iga‐
zán tette meg a ruszofóbiával? 

 
D. G.: Nézze, a propagandáról már nagyon sokat tudunk. Többé‐kevésbé ismerjük a hatás‐
mechanizmusát, a fogásait, és a tudomány által elfogadott módszerekkel tudjuk mérni a 
különböző társadalmi rétegekre vagy életkori csoportokra gyakorolt hatását. Sok témakö‐
zeli fogalommal együtt (gondolok itt például a kényszerítésre, a rábeszélésre, a manipuláci‐
óra stb.) a propaganda fogalmát is szembe tudjuk állítani a meggyőzés fogalmával és folya‐
matával, hogy az könnyebben legyen érthető. Így bátran adhatunk egy igen sok esetre ér‐
vényesíthető magyarázatot is, azaz a propaganda meghatározható ekképpen: egy eszme‐
rendszer vagy ideológia elfogadását szolgálhatja valamilyen közönséggel. Alkalmazói / hasz‐
nálói gyakran sem a hazugságtól, sem a manipulációtól nem riadnak vissza, és csak úgy mel‐
lékesen megjegyezhető, hogy többnyire ez utóbbit nem is szokták gyakran számon kérni.  

 
K. K.: Mondhatjuk viszont, hogy ezzel szemben a ruszofóbiának, a mögötte lévő tartalommal, 
érvrendszerrel stb. együtt egyáltalán nem a tudomány az elsődleges terepe? 

 
D. G.: Szerintem igen, sőt, azt is mondhatnánk, hogy tudományos körökben még magának 
a fogalomnak a használata  is sokszor problémás. N. Tanysina például egy helyütt azt  írja, 
hogy egy fajsúlyos tudományos folyóirat egyik szerkesztője arra kérte, a tanulmánya címé‐
ben szereplő ruszofóbiát helyettesítse be a korrektebbnek tűnő oroszellenes közhangulattal 
(антирусские настроения)8. A ruszofóbiát egyébként inkább újságírók, politológusok, po‐
litikusok és tanácsadóik, és mondjuk úgy, hogy gyakran és többnyire indulatos „civilek” em‐
legetik. A ruszofóbia sokuk szerint elfogult, ellenséges hozzáállás Oroszországhoz és az oro‐
szokhoz úgy, hogy nemegyszer ez a hozzáállás együtt jár egy erős, gyakran megalapozatlan 
félelemmel magával Oroszországgal szemben. A ruszofóbia nem egy  ideiglenes  jelenség, 
sokszor semmilyen konkrétumhoz nem kapcsolódik. Megértetéséhez ugyan fel lehet hasz‐
nálni olyan már definiálható fogalmakat, mint például a kszenofóbia, az önsebzés, az etno‐
fóbia stb., de történelmi vagy éppen alapos geopolitikai alapok ismerete nélkül lehet ugyan 
magyarázni a fogalmat és a  jelenséget, de mindenki számára elfogadható definíciót adni 
majd hogy nem  lehetetlen. A ruszofóbia a sok érdekből vagy tudatlanságukból adódóan 
egyébként is nehezen értelmezhető a legkülönfélébb, sokszor egymást is kizáró és gyakran 
egyazon gondolati térben nem is értelmezhető kontextusban. Megjegyezném ugyanakkor, 
hogy a ruszofóbia, nem mint terminus, hanem mint szó ott szerepel a legtöbb – egyébként 

 
  7  Lásd Custine 2004: 14 
  8  Tanysina N. P. a Moszkvai Állami Pedagógiai Egyetem (MGPI) Európa és Amerika Új és Legújabb 

Kori Tanszékének egyetemi tanára, vö. Tanysina 2018.  
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színvonalas – orosz értelmező szótárban9. Behelyettesítése mondjuk az oroszellenességgel 
vagy oroszellenes közhangulattal nem biztos, hogy nem járna jelentés‐szűküléssel. 

 
K. K.: Egyáltalán mikortól beszélhetünk ruszofóbiáról? 

 
D. G.: Magáról a jelenségről akár Nagy Károly korától kezdve. Magát a fogalmat egy orosz 
költőnek és diplomatának, Fjodor Ivanovics Tyutcsevnek tulajdonítják, aki 1867‐ben lányá‐
nak, Ánya Akszakovának írt levélben használta először, ráadásul úgy, hogy nem is a kül‐
földiek, hanem bizonyos orosz emberek  ruszofóbiájáról  ír. Ugyanakkor a már említett 
Tanysina professzor asszony a fogalmat megtalálta már egy 1844‐ben Vjazemszkij gróf 
által  írt szövegben, és arról  is tud, hogy már ebben az  időben ezt a fogalmat használta 
Karl Robert Reichsgraf  von Nesselrode‐Ehreshoven orosz  külügyminiszter  is,  sőt még 
előbb, a XIX. század 30‐as éveiben a „Russophobie” megjelenik a Nürnberger Zeitung 
(1837) és Frankfurter Ober‐Amts‐Zeitung (1837) hasábjain.10  

 
K. K.: Kik azok a ruszofóbok és végeredményben mit is akarnak? 

 
D. G.: Egyszerűbb arra válaszolni, hogy kik azok, akiket annak tartanak, függetlenül attól, 
hogy valójában azok‐e igazán vagy sem. Messziről lehetne kezdeni. A XVI. századtól a nyu‐
gati világból mind többen látogatnak Oroszországba. Sorra jelennek meg nyomtatásban 
az utazók, kereskedők, felfedezők és földrajztudósok útleírásai, visszaemlékezései, vala‐
mint a követi  jelentések és beszámolók, melyekben rengeteg valótlanság olvasható az 
akkori Oroszországról11. Az írások többségében csak úgy hemzsegnek a vérszomjas med‐
vékről és az oroszok barbár és civilizálatlan szokásairól szóló, fantasztikus részletességgel 
előadott történetek. De fontos leszögezni, hogy attól még, hogy valaki akár a legkemé‐
nyebb kritikával is illette az országot, annak lakóit és szokásait, vagy rossz színben feltün‐
tető valótlansággal vádolta meg őket, még nem fogják ruszofóbnak tartani.  

 
K. K.: Előadásában ön konkrét személyeket is említett. 

 
D. G.: Úgy van. Nem volt például ruszofób Adam Olearius, aki korának kiemelkedő diplo‐
matája volt. Az Amszterdamban 1727‐ben megjelent Adam Olearius utazása Moszkóviába, 
Tatárországba és Perzsiába című könyvében a mindennapi életről  is viszonylag objektív 
leírásokat olvashatunk, miközben könyvében a barbár országban élő vérengző medvéket 
ábrázol, akik férfiakat és lovat marcangolnak, sírokat dúlnak fel. Az egyébként igen kor‐
rekt mű szerzője maga  is elismeri, hogy ezeket a „medvés történeteket” csupán hallo‐
másból  ismeri.  És  nem  ruszofóbok  azok  az  újságírók  sem,  akik  napjainkban mondjuk 
„Medvék dúltak fel egy temetőt Moszkvában”, vagy hasonló címmel jelentetnek meg – 

 
  9  Lásd Ozsegov 1991.; Kuznyecov 1998.; Jefremova 2000 szerkesztette szótárakat. 
  10  Lásd: Vjazemszkij 1839.; Nesselrode 1908.; vö: Tanysina 2018. 
  11  Lásd Miechow 1517; Herberstein 1549; Flatcher 1591; Varkocs 1593, idézi: Hrusztaljov 2011; Olea‐

rius 1727; Olearij 1906. Ez utóbbi magyarul a Világjárók, Klasszikus útleírások XI. köteteként jelent 
meg az 1696‐os Hamburgi kiadás alapján: Adam Olearius viszontagságos útja az orosz földön át 
Perzsiába címmel (Engel 1969); Oroszország a Nyugat szemével; Guagnini 1997; Hrusztaljov 2011: 
Az Ost – West – Bilder im Dialog 2010‐ben, Regensburgban megtartott előadás változata.  
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természetesen online és gyorsan, többségében ellenőrizetlenül – cikkeket, mert ebben 
az esetben egyszerűen az olvasottság növelésének szándékáról van szó.  

És nem tartja senki ruszofóbnak Gogolt, akinek mondását az oroszok legnagyobb ellen‐
ségéről, a  lustaságról sokan  ismerik. Nem  ruszofób Dosztojevszkij sem, aki  rendkívül ke‐
mény és elítélő szavakkal illette az orosz valóságot, és szóba sem jöhet Szolzsenyicin, aki 
nem kevesebbet kért az amerikaiaktól, mint hogy maguknak az oroszoknak az érdekében 
avatkozzanak be az országa életébe12. És nem tudok arról sem, hogy ruszofóbnak tartanák 
a szovjet GULÁGot a maga rettenetében ábrázoló Varlam Salamovot, aki a következőket 
írja: „Oroszország az ellenőrzések és a kontroll országa. Minden derék orosz (legyen az fog‐
vatartott vagy önkéntes) vágya, hogy megbízzák valami vagy valaki ellenőrzésével. Először 
is: van ki felett parancsolnom. Másodszor: megbíznak bennem. Harmadszor: egy ilyen fel‐
adatért  kevésbé  felelek, mint  egy  konkrét munkáért. 13”  Letaglózó  szavak,  de  Salamov 
eléggé hiteles ahhoz, hogy elfogadják ezeket és ne tekintsék ruszofóbnak.  
 

   
3. kép 

Bloomberg BusinessWeek borítója a 2014‐es téli 
olimpia előestéjén. Készen áll‐e Oroszország? 

4. kép 
Foreign Affairs 2016. májusi‐júniusi  számának 
címlapja. A  látszólag korrekt címhez  (Putyini 
Oroszország. Még nincs minden veszve.) vajon 
hogyan illeszkedik a több sebből vérző és vér‐
ben forgó szemekkel ábrázolt medve14. 

 
  12  „Az USA már rég megmutatkozott mint az egyik legnagylelkűbb és legbőkezűbb ország a földön. 

A történelem menete a világ vezetőjévé tette önöket. És mondom nektek: egyre többször avat‐
kozzatok be. Avatkozzatok be, ahol csak tudtok. Kérünk benneteket, hogy gyertek el és avat‐
kozzatok be” (Szolzsenyicin 1975) 

  13  Варлам Шаламов. Колымские рассказы. Overseas Publications Interchange LTD, London, 1978. 115. 
  14  A két folyóirat borító (3. és 4. kép) Dominic Basulto Ruszofóbia és az oroszellenes folyóiratborítók 

készítésének komor művészete cikkét illusztrálta. Lásd Basulto 2016.  
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K. K.: Ezek után még inkább érdekelne az, hogy akkor kik is ma a ruszofóbok? 
 
D. G.: A válasz előtt engedjen meg egy rövid kitérőt. Azt, hogy ki számít ruszofóbnak, sem‐
miképpen sem én szeretném megmondani. A kérdés inkább az, hogy napjainkban ki kit 
tart annak? Én biztosan nem vagyok az, de azt azért tudni kell, hogy egy ilyen kijelentés 
eleve kockázatot jelent és kiválthat például egy ilyen kérdést akár egy látens ruszofóbból 
is: „akkor te  is Putyin‐hívő vagy”? Szóval nekem  is  inkább kérdéseim vannak és az elfo‐
gadható válaszokhoz én is hiteles emberek segítségét keresem. Mert ruszofóbnak számí‐
tanak‐e azok az újságírók, akik a világ legtekintélyesebb sajtóorgánumaiban már csak azt 
nem írják le, hogy pl. az orosz elnök reggelire beluga kaviárba mártogatott sült kismacs‐
kákat reggelizik. Az előbbi gondolat egyébként Giulietto Chiesa olasz  író, újságíró és  is‐
mert közéleti ember Ruszofóbia 2.0 című könyvének előszavában olvasható15.  Írója Ro‐
berto Quaglia, aki példákat sorol a ruszofóbia egyik jól bevált fogására, a character assas‐
sinationra (karaktergyilkosságra), amikor is a magukat minőségi újságok munkatársainak 
tartó  kollégák  elfogadhatatlan  stílusban  írnak  Oroszország  első  számú  vezetőjéről. 
A New York Timesben Putyin first‐class jerk and thug (első osztályú söpredék és bandita), 
az Observer arról ír, hogy Putyin spermáját akarják felhasználni minden oroszországi nő te‐
herbe ejtéséhez, az International Business Times és az USA Today szerint az elnök asperger 
szindrómában szenved, a The Telegraph nemes egyszerűséggel paranoidnak, az Indepen‐
dent pszichopatának minősíti stb. stb. Henry Kissinger mondása juthat eszünkbe: „Valójá‐
ban az igazság nem számít. Csak az a fontos, mit tartunk annak”.16” Azt is megéltük, hogy 
Kissinger, aki a hidegháború alatt volt az USA külügyminisztere, azt mondja, hogy „A Nyu‐
gat számára Putyin démonizálása nem politika, hanem mentegetőzés a politika hiányára.” 
Vagyis  nem  arról  van‐e  szó,  amit  Plutarkhosz  szerint  Nagy  Sándor  egyik  udvaronca 
mondta volt: Audacter calumniare, semper aliquid haeret, azaz Merészen kell rágalmazni, 
valami mindig megmarad belőle17.  

 
  15  Lásd: Chiesa 2016. 
  16  A mondást Guy Mettan ismert svájci közéleti személyiség, a Tribune de Genève főszerkesztője 

használja mottóként könyvében az Amerikai ruszofóbia vagy a szabadság diktatúrája című feje‐
zethez (Mettan 2016: 312). 

  17  Putin and the Pope.  In: http://www.nytimes.com/2014/10/22/opinion/thomas‐friedman‐putin‐and‐
the‐pope.html?_r=0 [2020.03.15]; Russian Lawmaker Proposes Mailing Putin Sperm to  Impreg‐
nate Russian Women.  In: https://observer.com/2014/11/russian‐lawmaker‐proposes‐mailing‐putin‐
sperm‐to‐impregnate‐russian‐women/  [2020.03.15]; Russian President Vladimir Putin may have 
Asperger\’s  Syndrome,  Pentagon  claims.  In:  https://www.ibtimes.co.uk/russian‐president‐vladi‐
mir‐putin‐may‐have‐aspergers‐syndrome‐pentagon‐claims‐1486835  [2020.03.15];  Pentagon  2008 
study  claims  Putin  has  Asperger’s  syndrome.  In:  https://eu.usatoday.com/story/news/politics/
2015/02/04/putin‐aspergers‐syndrome‐study‐pentagon/22855927/ [2020.03.15]; Paranoia leads Vla‐
dimir Putin to the point of no return. In: https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/vladimir‐
putin/10695204/Paranoia‐leads‐Vladimir‐Putin‐to‐the‐point‐of‐no‐return.html  [2020.03.15];  Pre‐
sident Putin  is  a dangerous psychopath  –  reason  is not going  to work with him.  In:  https://
www.independent.co.uk/voices/president‐putin‐is‐a‐dangerous‐psychopath‐reason‐is‐not‐going‐
to‐work‐with‐him‐10015896.html [2020.03.15]; „For the West, the demonization of Vladimir Pu‐
tin  is not a policy;  it  is an alibi for the absence of one». Henry Kissinger: To settle the Ukraine 
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K. K.: És kik voltak azok ruszofóbok, akik még mindig tudnak üzenni a múltból, hogy a mai 
napig hatással legyenek Oroszország és az oroszok megítélésére? 
 
D. G.: Bővebben csak egyet említenék, olyant, akinek a megítélése még napjainkban sem 
egyértelmű. Ő nem más, mint Astolphe Custine márki (1790–1857), az Oroszország 1839‐
ben című mű írója18. Az egyébként az utazása előtt még meggyőződéses monarchistát I. 
Miklós orosz cár hívta meg Oroszországba azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a francia 
arisztokrata útleírásával kedvező képet fog majd festeni országáról. Custine viszont egy 
olyan könyvet jelentetett meg 1843‐ban, amivel alaposan belegázolt nemcsak a vendég‐
látója, de rengeteg orosz önérzetébe is. „Szerencsétlen ország, – írja a márki – ahol min‐
den külföldi megváltónak tűnik az elnyomottak nyája számára, mert igazságot, a nyilvá‐
nosságot, a szabadságot képviseli egy népnél, mely mindezen javaktól meg van fosztva!19” 
Egyébként a Leninnek tulajdonított, időközben aforizmává „nemesedett” Oroszország a 
népek börtöne mondás is Custine könyvéből származik20. Custine – még a mai mércével 
mérve is igen nagy példányszámban megjelent– könyve lesz az első olyan, mely – miután 
rövid  időn belül angolul és németül  is megjelenik – hihetetlen népszerűségre tett szert 
Európában és megállapításai az oroszokról és az országukról mélyen beleivódtak az eu‐
rópai értelmiségiek tudatába. Az orosz arisztokráciát és értelmiséget természetesen fáj‐
dalmason érintette a könyv, és bár sok mindenben  igazat adtak a szerzőnek,  felrótták 
neki azt a könnyed vakmerőséget és arcátlanságot, ahogy a legfontosabb, de még meg‐
oldatlan dolgok/kérdések  felett  ítélkezett. Talán A. J. Bulgakov orosz diplomata szavai 
tükrözik legjobban a könyv gondolatainak összefoglalását: „Az ördög tudja mi az őszinte 
következtetése. Egyszer mi vagyunk a világ első népe, máskor meg a legocsmányabb”21 

Hosszasan lehetne még sorolni mindazokat, akiket ruszofóbnak tartanak, olyanokat, 
ahogy mondani szokták: akik tettek is érte. Említhetem Charles‐Geneviève‐Louis‐Auguste‐
André‐Timothée d'Éon de Beaumont francia kémet, aki Franciaországba hozta az állítólag 
Nagy Katalin  titkos archívumából kilopott Nagy Péter végrendeletet  (Le Testament de 

 
crisis,  start  at  the  end.  In:  https://www.washingtonpost.com/opinions/henry‐kissinger‐to‐settle‐
the‐ukraine‐crisis‐start‐at‐theend/2014/03/05/46dad868‐a496‐11e3‐8466‐d34c451760b9_story.html 
[2020.03.15];  

  18  A mű teljes szövegét lásd itt: Кюстин А. де: Россия в 1839 году: В 2 томах. Перевод с француз‐
ского. http://www.bibliotekar.ru/markiz‐kyustin/ [2020.03.15] 

  19  Lásd Custine 2004: 189. 
  20  „Ez a birodalom, bármilyen hatalmas, csak egy börtön, melynek kulcsa a cárnál van; és ebben az 

államban, mely csak a hódításaiból él, békeidőben senki sem törődik az alattvalók bajaival, ha ez 
egyúttal nem bántja az uralkodót is. A börtönőr élete mindig hasonlónak tűnt számomra a rabé‐
hoz, s mindig csodáltam a képzelet erejét, mely elhiheti, hogy a két ember közül az egyik kevésbé 
sajnálatra méltó, mint a másik.” Custine 2004: 129. 

  21  «И черт его знает, какое его истинное заключение, то мы первый народ в мире, то мы самый 
гнуснейший!» Bulgakov szavait idézi: Szvetkov 2019. 
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Pierre  le Grand)22. A minden bizonnyal kollektív szerzőségű dokumentumban Oroszor‐
szág állítólagos világhódító terveiről van szó. A dokumentumra jellemző, hogy még nap‐
jainkban is hivatkoznak rá nyugati katonai körökben. Vagy említhetném Michał Sokolnicki 
lengyel tábornokot, aki a napóleoni oroszországi hadjárat alatt a vezérkar tagjaként erős 
befolyással volt magára Napóleonra  is. Ő nevezte egyébként Oroszországot a sötétség 
birodalmának. És folytatni lehetne a sort az irodalmi Nobel‐díjas Rudyard Kiplingtől egé‐
szen az úgyszintén irodalmi Nobel‐díjas Szvjatlana Aljakszandravna Alekszievicsig. 
 

 

 
5. kép 

Astolphe  Louis  Léonor  de  Custine.  Francia  ne‐
mes, író és utazó. 
Élete első szakaszában meggyőződéses monar‐
chista, később a  liberális katolicizmus képvise‐
lője (Siropajev 2016.).  

6. kép 
Mademoiselle  de  Beaumont,  or  the  Chevalier 
D’Eon.  
Francia nemes, titkos ügynök, és mellesleg ko‐
rának kitűnő vívója. Élete első felét férfiként, 
második felét nőként élte. 
 

K. K.: Előadásában többször hivatkozott Guy Mettanra és Marius Wilkre, akik többek között 
arra keresték a válaszokat, hogy miért szeretik annyira gyűlölni a nyugatiak Oroszországot. 
Csak nem azért, ahogy Szergej Armejszkov, a Russian Universe Blog  szerője  írta: „Minek 
ijesztgetni valakit  semmiségekkel, amikor minden bűnben meg  lehet vádolni Oroszorszá‐
got23”. Vagy Marius Wilktől származik az a mondás, hogy „Nincs semmi csalókább képzet, 
mint Oroszország és Európa hasonlósága”. Egy helyütt azt mondja például, hogy „Itt minden 

 
  22  Orest Subtelny kanadai professzor kutatásai alapján az ún. végrendelet bizonyos elemeivel már 

rendelkezett Fogarasi Talaba Máté, Rákóczi diplomatája, aki ezt Filip Orłykon keresztül jutatta el 
Jan Mazepa Kołodyńskinek, a Zaporozsjei getmannak. A közben valószínűleg állandóan bővülő 
dokumentum tőle került Michał Sokolnicki kezébe. A „végrendelet” 1812‐ben jelenik meg először 
csak részletekben, a teljes szöveg csak 1836‐ban. Ezek szerint a szöveget Custine márki már is‐
merhette. Lásd erről részletesen Subtelny 1974; Kozlov 1996, valamint Sokolnicki 1912. 

  23  Szergej Armejszkovot mondását Guy Mettan használja mottóként (Mettan 2016: 31). 
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mérték más, a vallási szertartások mások, az államszerkezet is különös … (…) Egyetlen egy 
népnek sincs ilyen rossz híre, mint az oroszoknak. És azért, mert egyetlen egy nép sem ha‐
sonlít külsőleg annyira az európaiakra, miközben teljesen más. Nyugaton viszont sem a XVI. 
században, sem később senki sem vette a fáradtságot megismerni és megérteni az orosz re‐
alitást belülről.24”  
 
D. G.: Ez valóban így van. Guy Mettan – sokat idézve Mariusz Wilket – hosszasan sorolja 
könyvében azokat a példákat, melyek szerinte azt bizonyítják, hogy Európa képtelen el‐
vonatkoztatni attól a képtől, melyet már a XV–XVI.  században kapott Oroszországról. 
Mettan miközben természetesnek tartja, hogy a gaztetteket nem lehet igazolni a mások 
elkövette gaztettekkel, nem ért egyet a nyugati kettős mércével, ami az oroszok vonat‐
kozásában annyit  jelent, hogy ami megbocsájtható másoknak, az nem felejtendő és fo‐
lyamatosan felemlegetendő az oroszoknak, függetlenül attól, hogy a cári Oroszországról, 
a Szovjetunióról, a jelcini vagy a putyini Oroszországról van szó. Hogy az oroszok állítólag 
természetüknél fogva vérszomjasok, gorombák és kegyetlenek, hogy kiszorítják, kínoz‐
zák és megsemmisítik az etnikai és vallási kisebbségeket? – kezdi sorólni a kérdéseit. És 
Guantanamo? És Szomália, Afganisztán,  Irak, Líbia  vagy Szíria  civiljei,  akik  a pontatlan 
drón‐támadások következtében vesztették életüket? A sztálini rendszernek és magának 
Sztálinnak is rettenetes bűne egész népek deportálása a közép‐ázsiai pusztaságba, de a 
spanyolok, portugálok, franciák és britek által megvalósított több tíz millió afrikai ember 
rabszolgának való kiszállítása? Ezek csupán turistautak voltak? A britek mennyi felkelőt 
gyilkoltak meg Kenyában, Indiában? Vagy el kell felejteni Tasmániát, ahol majdnem sike‐
rült kiirtaniuk az összes őslakost? És hogy az expanzió az oroszok vérében van? Hát, igen, 
nem kaviárt osztogatva és szép beszédeket hangoztatva alakították az orosz birodalmat, 
viszont Amerika, Afrika és Ausztrália őslakosai sem éteri zeneként élték meg a golyók sü‐
vítését25.  
 

 
  24  Marius Wilket Guy Mettan idézi (Mettan 2016: 33). 
  25  Guy Mettan gondolatait lásd: Mettan 2016: 34–35.  
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7. sz. kép 
William Holland: The Russian Bear and her Invin‐

cible Rider encountering the British Legion. 
1791. [Az orosz nőstény medve a brit légiót tá‐

madja].  
 
A  medvetestű  II.  Katalint  meglovagoló  Pa‐
tyomkin herceg kivont karddal  támadja a brit 
politikusokból  álló  csoportot,  köztük William 
Pitt minisztert,  III.  György  királyt  és  Edward 
Thurlow lord‐kancellárt. Az egyik püspök szájá‐
ból hangzik el: Az orosz medvétől ments meg 
minket, Uram! (Lásd erről részletesen: Rosszo‐
mahin 2007: 17–36., 55.) 
 

8. sz. 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(?) medvetestű  II. 
Katalin orosz  cárnét,  akinek  a  Fekete  tengeri 
hódításai aggodalmat váltottak ki. Az oszlopon 
felirat: OCSAKOV (a Fekete tenger vidékén ta‐
lálható város). Így az oszlop lehet akár határjel 
is vagy egy olyan oszlop, amihez Angliában a 
karámban kötötték ki a medvéket. A szövegek 
(az  ostorozók  kétértelmű  szavai)  és maga  a 
kép  is  nyílt  szexuális  asszociációkat  vált(hat) 
ki 26 .  II.  Frigyes  Vilmos  porosz  király  lovának 
nyergén  lévő  szöveg  (expedient – célszerű) a 
szövetségi  szerződéssel  kapcsolatos  angliai 
parlamenti vitára utal. (A kép részletes leírását 
lásd: Uszpenszkij 2016a: 260.) 

 

 
  26  A beszéd buborékok szövegei: – Majd én betalálok neked, te elvetemült szégyentelen (III. György 

Brit király); – Én viszont megkorbácsolom, hogy hasznom is legyen belőle (II. Frigyes Vilmos porosz 
király); – Én lassan fogom „döngetni”, egyik döngetés után, majd jön a másik, nem szeretek azok‐
ban az ügyekben sietni, ahol nekem úgy sem kecsegtet semmivel semmi (egy flegmatikus, tohonya 
holland); – Na, fiacskám Billi Boy? Hol a farkad? Csinálj már valamit, hadd lássa, hogy vagyok olyan 
legény, mint a háromlófarkas basa (Edward Thurlow lord kancellár); – ÁÁÁ, OOO, Micsoda remek 
sport. Lovagoljátok meg. légy’szi, csináljátok. Ne féljetek tőle, nálam van a számomra előnyös szer‐
ződés  (William Pitt Brit miniszterelnök;)– Én csak egyszer suhintom meg, még ha  így eltöröm a 
gerincemet és darabokra hullok (Stanisław August Poniatowski lengyel király); – Bizonyára én is 
hozzá tudok adni néhány szaftos ütést (a Krimi kán). Lásd Tóth 2018a: 291. 
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K. K.: No de felhívnám a figyelmét arra az egyszerű tényre, hogy a Nyugat gyarmati rendszere 
már rég összeomlott, amikor a Szovjetunió „gyarmati rendszere” még igazi „virágkorát 
élte”… 
 
D. G.: Hát ez az, csakhogy a „Szovjet Birodalom”, amelyik az előző évszázadok Orosz Bi‐
rodalma gyarmatosító örökösének tekinthető, 1991‐ben összeomlott és ez nagyon fájdal‐
mas folyamatokkal járt együtt. De melyik gyarmattartó búcsúzott könnyedén a gyarma‐
taitól? – kérdezi Mettan, majd azt fejtegeti, hogy a belgák Kongótól vagy a franciák Ma‐
dagaszkártól és Algériától sem „búcsúztak” könnyedén. 20 évvel a sztálini tisztogatások 
után a francia hadsereg Algírban villamos árammal kínozta az ottani elfogott felkelőket. 
„Ez hogyan illeszkedik Franciaország kulturális és humanitárius missziójához” – teszi fel 
Mettan a kérdését27.  

Végül visszatérve arra a gyakran hangoztatott vádra, miszerint az oroszok kiszorítják 
és elnyomják az etnikai és vallási kisebbségeket, én magam is feltenném a kérdést, vajon 
hogyan segíti a Nyugat a Dnyeszter menti vagy baltikumi oroszok jogainak érvényesülését 
Moldvában vagy a balti országokban? És mit tud mondani a grúzok által megtámadott 
oszétoknak és abházoknak? A nyelvi jogokra oly kényes Nyugatnak azért nem olyan sok 
bíráló szava van a balti országok nyelvtörvényeihez, akárcsak az ukrajnai nyelvi jogok eu‐
rópakonfortabbá tételéhez sem ragaszkodik olyan vehemensen. 
 
K. K.: Az interjú elején azt mondtuk, hogy az orosz medvére még visszatérünk. Előadásában 
több képet is elemzett, térképeket, majd karikatúrákat, ahol a medve Oroszország képében 
jelent meg. Mit tudhatunk erről?  
 
D. G.: A XVIII. századi Angliában a szólásszabadság és a kor fejlett nyomtatási technikája 
lehetővé tette, hogy a karikatúra kiváló eszközzé vált arra, hogy minden eseményre nem 
csak operatívan lehetett reagálni, de segítségével a hatékony véleményformálás és a pro‐
paganda is lehetségessé vált28. A karikatúrák kiadásával több londoni kiadó is foglalkozott, 
szám szerint a legtöbbet 1770–1820 között jelentették meg. Tematikájuk a legváltozato‐
sabb volt: a nemek „háborújától”, a nevelés problémáin keresztül a legkülönbözőbb bel‐ 

 
  27  Lásd Mettan 2016: 35.  
  28  Az angol karikatúrák legnagyobb gyűjteménye a londoni British Museumban található (a XVIII–

XIX. században keletkezettből több mint 14 000 lap), a világ második legnagyobb gyűjteménye 
a szentpétervári Ermitázsban van (megközelítőleg 8000 lap). Ebből orosz tematikájú mindössze 
kb. száz példány. The Arts in Victorian Britain oldalon tematikai bontásban tekinthetők meg nem 
csak a karikatúrák és illusztrációk, de maguk a szerzők 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 XVIII. századra vonatkozóan: Uszpenszkij 2016a 
254–265, a XIX. századra vonatkozóan: Uszpenszkij 2016b 220–231. Oroszország mint medve te‐
matikájú, a XVIII. századra vonatkozó karikatúrák katalógusát  lásd Rosszomahin 2007. 51–64.; 
I. Miklós cárt medveként ábrázoló karikatúrák katalógusát 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  [2020. 
03. 15]. Az eredeti lábjegyzet első megjelenése: Tóth 2018a: 282–283. 
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és külpolitikai kérdésekig. Az orosz vonatkozású karikatúrák többsége az angol politikát 
is érintő konkrét, elsősorban 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 ese‐
ményei, a különböző diplomáciai történések, vagy az Orosz Birodalom vezető személyi‐
ségei: elsősorban II. Katalin, tábornokok, miniszterek stb. Az 1730‐as évek közepén (ekkor 
zajlik az orosz török háború) teljesedik ki Oroszország medve‐metaforája. Mai értelem‐
ben természetesen nem lehet karikatúrákról beszélni. Inkább voltak ezek bonyolult alle‐
gorikus metszetek,  rengeteg szereplővel, vizuális szimbólummal,  rejtett utalásokkal és 
idézettel. Tudnunk kell, hogy az orosz medve már ott van a XVI–XVII. századi térképeken 
is, de ezeken még semmiféle  ideológiai, elvi  jelentéssel nem bír, egyszerűen csak a kor 
térképrajzolási szokásainak megfelelően illusztrációként vagy díszítésként van jelen, mint 
a távoli és egzotikus ország jellegzetes állata. A XIX. század végi és az I. világháborús idő‐
szak karikatúra‐térképein Oroszország viszont már egyértelműen a vad, vérengző, ag‐
resszív, acsarkodó vagy egyszerűen csak elterpeszkedő, pipázó medve képében  jelenik 
meg. Amíg a többi országot általában ember, Oroszországot többnyire állat, mindenek‐
előtt a medve (esetenként a polip, pl. a  japán kiadású térképeken), vagy „Iván kozák”, 
vagy a léha öltözetű II. Katalin, ill. az eltorzult és az őrült arcú II. Miklós cár jeleníti meg, 
leginkább pórázon,  láncon vagy szabadon tartott medvék környezetében29. Egyébként 
meg Brown, a Aberdeeni Egyetem tanára mondta volt: „A sztereotípia becsomagolt és 
karikatúrába elhelyezett klisé”30 
 
K. K.: Nálunk Magyarországon mennyire aktuális ez a téma és nem lenne‐e célszerűbb magát 
a fogalmat is nevén nevezni, például orosz fóbiának, vagy Oroszországtól való félelemnek?  
 
D. G.: 1997‐ben jelent meg a II. világháború után az első, kitűnő magyar történészek által 
megírt történelemkönyv Oroszországról. A könyvvel kapcsolatban volt olvasható akkori‐
ban a Ruszisztikai Központ honlapján a következő: „Minden nép megérdemli a másik jó‐
indulatú figyelmét. Mára már lejárt lemez a „moszkovitaság”, de az oroszfóbia is divatját 
múlta.  Ideje, hogy elfogulatlan szemmel nézzük végig a varég vitézek, tatárölő fejedel‐
mek, rettegett cárok és főtitkárok, egyszersmind Tolsztoj, Csajkovszkij, Saljapin, Ejzens‐
tein, Szaharov és Gagarin nemzedékeit.”31 Ugye ön is tudja, hogy a lemez nem járt le, leg‐
feljebb másképp szól. Bárhogyan  is nevezzük (ruszofóbiának vagy Oroszországtól való 

 
  29  Az osztrák‐magyar monarchiabeli (majd magyarországi és ausztriai), jugoszláviai, romániai, cseh‐

szlovákiai, németországi és amerikai egyesült államokbeli élc‐, és vicclapokban, valamint napila‐
pokban megjelent propagandakarikatúrákat és ellenségképet vizsgálta meg példaértékűen és 
igen nagy korpuszon Tamás Ágnes. Propagandakarikutúrák ellenségképei Szarajevótól Párizsig c. 
könyvében az „orosz”, de főleg a „szovjet medvéről” szóló részeket lásd pl. 51, 67, 64, 167, 151 
oldalakat és A kommunizmus, a bolsevizmus, oroszország és vezetői a karikatúrákon című fejeze‐
tet  a  159–169 oldalakon  (Tamás  2017).  Lásd még  a  témához Bertényi  2016a; Bertényi  2016b; 
Oroszország a Nyugat szemével. Az eredeti lábjegyzet első megjelenése: Tóth 2018a: 282–283. 

  30  James Brownt Guy Mettan idézi (Mettan 2016: 228). Brown 2010. alapján 
  31  Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ.  In: http://www.russtudies.hu/index.php?menu= 

20&dir=&lang=h&kiadid=4 [2020.03.15] 
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félelemnek) ez  jelen van az egyének szintjén és rendszerszerűen  is, különböző érdekek 
által vezérelve. Az utóbbiról szólva azt lehetne mondani, hogy a politikai színtér egyik ol‐
dalán cáfolják, hogy Magyarországon lenne figyelmet érdemlő oroszellenesség, a másik 
oldal tüntetésein viszont gyakran felhangzik a „ruszkik, haza”. Ebben a kérdésben én Szil‐
ágyi Ákossal értenék egyet, aki a következőket mondja: „Nem jósolok nagy politikai jövőt 
annak, aki a nyugatos magyar liberalizmus apolitikus, kissé száraz nyelvébe most az orosz‐
ellenességgel akar populista életet csepegtetni. A rendszer médiája migránsozik, soroso‐
zik, a rendszer ellenfelei meg oroszoznak és putyinoznak. Ha csak ennyire futja, akkor ott 
vagyunk, ahol a part szakad”32. 
 

   
9. és 10. kép 

A Szegedi Tudományegyetem BTK Szláv Intézet Szlavisztika szabadegyetem 
rendezvénysorozat plakátjai.  

Szervező/szerkesztő: Farkas‐Baráthy Mónika 

 
  32  Ruszkik, haza? Ugyan már! Szénási Sándor Szilágyi Ákos esztétát, Oroszország‐kutatót kérdezi. 

„Zsaroló, az országra rátenyerelő hatalomként és a diktatúra egyik mintájaként tűnt fel ismét a 
szovjet változatában már eltűnt orosz politika Magyarországon. Hogyan hat ez a hazai rendszer‐
tagadókra? Nacionalizmust szül? Patrióta összefogást? Szilágyi Ákos esztétát, Oroszország‐kuta‐
tót kérdeztük”. 168 óra. 2017. május 16. In: https://168ora.hu/itthon/ruszkik‐haza‐ugyan‐mar‐3931 
[2020.03.15] 
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