
 

 

Mellékletek: 4 db. fotó 

Kedves Gyula,  

megkaptam, sőt, még a fotókat is le tudtam rendben tölteni, köszönöm. Ez utóbbiakat át fogom számozni, hogy a 

saját logikám szerint tudjak haladni és válaszolni a kérdéseidre. Bár az igazsághoz tartozik, sok újat nem tudok 

hozzátenni, mert nagyjából pontosak az értesüléseid. Egyből átjött az is, hogy jól ismered a kártyák világát. 

Egyébként, ahogy írom ezeket a sorokat, nagyon kedves emlékek is felidéződtek bennem: ahogy nagypapámékkal 

kártyázunk a Dnyeper partján és az öreg azt dünnyögi az óra alá, „hogy ha a bolsevikok tudnák (pontosabban így 

mondta, hogy ha ők tudnák), kiket is ábrázolnak ezek a lapok, biztosan, szóval, úgy ahogy van, azon nyomban 

betiltanák”. Na és emlékszem, hogy a nagymamám erre mindig azt válaszolta: „nem csak betiltanák Ványa, de téged 

egészen biztosan megint elvinnének, úgy hogy jól néznék ki”. És szinte látom magam előtt, ahogy ott ülnek 

nagyszüleim a barátaikkal a nagy konyhai asztalnál és preferánszoznak, egyébként számomra teljesen érthetetlen 

szabályok szerint, na és az eredményeket is olyan bonyolult formában írják, hogy számomra követhetetlen volt. 

Csak később tudtam meg, hogy a játék oroszországi és Szovjetunió béli szabályai némileg különböztek az 

európaiaktól... no de jól van, nem húznám tovább az időt, elkezdeném a lényeget.  

Először is kedves Gyula én nem mondanám biztosra, hogy II. 

Miklósnak a te általad küldött képét (I/1) azért teszik bele nálunk 

a történelem tankönyvekbe, hogy vizuálisan is alátámasszák a 

zsarnoki rendszerű Oroszország bizánci elmaradottságú 

uralkodójáról alkotott képet. Meg aztán, mondjuk úgy, hogy a 

népek börtönének egyik fő foglárához (a véreskezű Miklóshoz) a 

20. században is csak egy 17. századi öltözék illenék. (A népek 

börtönét egyébiránt Lenin után egyészen gyakran szokták idézni, 

bár jó tudni, hogy a mondás nem tőle, hanem egy másik 

ruszofóbtól, Marquis de Custine-től származik, de hát ez már 

mindegy is). Szóval, szerintem azért teszik bele kedves Gyula, 

mert elkeserítően tudatlanok, meg aztán AETAS egyik 

szerkesztőjeként hadd ne minősítsem azokat sem, akik 

mostanában ezeket a tankönyveket írják.  

 

A képeken (I/1; I/2) viszont valóban II. Miklós (Nyikolaj 

Alekszandrovics Romanov) és felesége (Marija Fjodorovna cárné, 

eredetileg Dagmar dán királyi hercegnő) látható. Kérdezed, hogy 

mikor készülhetett a fotó, hát egészen pontosan ezt nem tudom, 

csak annyit, hogy 1903-ban (február 11. és 13. között valamikor), 

a maszlenyica (a farsanghoz vagy a karneválhoz hasonló egyhetes ünnep) alatt tartott jótékonysági maszkabálon, 

vagy közvetlenül előtte vagy utána. Ezen a bálon mindenki 17. századi ruhában volt, és az akkor készült fotókat 



egy gyönyörű albumban jelentették meg (A Téli Palotában tartott kosztümös bál címmel), amit a bálon résztvevők 

megvásárolhattak és az ebből befolyó pénzt szintén jótékonysági célokra fordíthattak (V/1–5).  

Egyébként a bálon közel 400 vendég volt és mindenki a Péter 

előtti időszak bojárjainak, bojárasszonyainak, sztreleceinek, 

katonáinak és parasztjainak ruháit viselte. A jelmezek 

elkészítésében nagy gondot fordítottak arra, hogy minél 

valósághűbbek legyenek, a főváros legjobb szabói dolgoztak 

rajtuk. Készítőik egyébként nagy segítséget kaptak Iván 

Alekszandrovics Vszevolozsszkitől, a Ermitázs akkori 

igazgatójától. A cárnő – naplója szerint – nagyon izgatottan várta 

a bált, majd a helyszínen is teljesen lenyűgözte a 17. századi 

hangulat.  

Ami meg Miklós általános öltözködési szokását illeti, erről csak 

annyit, hogy pontosan úgy öltözködött, ahogy a korabeli 

uralkodók: ha kellett ünnepélyesen (lásd I/4: unokatestvérével, 

az V. Györggyel – George Frederick Ernest Albert of Windsorral, 

az Egyesült Királyság és a Brit Domíniumok királyával, aki majd 

1918-ban olyan nagyon nem angolosan vagy éppen nagyon is 

angolosan cserben hagyta), a háború alatt katonásan (I/5: az 

antant tisztjeivel Mogiljovban, az orosz főparancsnokság 

székhelyén, ma Fehéroroszország, azaz Belorusszia és Mohiljov), 

a hétköznapokon meg hétköznapian (I/3; ill. I/6., I/7: szintén V. 

Györggyel). A bálról készült képek többsége (II/1; II/2) 

megtalálható az interneten. Ami még érdekes lehet, azok az albumba került fotók (III/3), mert ezekből azért jóval 

kevesebb maradt fent, horror áron árulják a neten is meg a moszkvai antikváriumokban is. 

Na és akkor most jöjjön a lényeg, mert gondolom téged ez érdekel a legjobban, azaz az úgynevezett „orosz stílusú 

kártya”.  

Ja, és előtte még csak annyit – de ezt bizonyára tudod is – hogy maga 

a kártya Oroszországban először I. Fjodor (Fjodor Joanovics) orosz 

cár, a Rurik-dinasztia moszkvai ágának utolsó tagja idejében jelent 

meg, de már I. Alekszej cár (Alekszej Mihajlovics Romanov) 

idejében főbenjáró bűnnek számított. Használatáért tüzes vassal 

megbélyegzés és az orr leszakítása is járhatott (de azért csak 

kártyáztak ...). A kártyajátékok megítélése viszont csak Péter 

idejében enyhült, bár tudomásom szerint maga a cár nem 

különösképpen kedvelte (vagy legalábbis nem igen játszott).  

Visszatérve arra a bizonyos és úgynevezett „orosz stílusú kártyára”: 

maga az ötlet nem tudom kinél merült fel, de az biztos, hogy a 

figurákat, a bálon készült fotók alapján Bernhard Dondorf 

kártyagyártó manufaktúrájában, Frankfurt am Mainban tervezték, 

viszont már Péterváron, az Alekszandrovszkij manufaktúrában 

nyomtatták ki. Az apropója a Romanov ház 300 éves fennállásának 

ünneplése volt 1913-ban. Az eladásából származó bevételt most is 

jótékony célokra használták fel, jelen esetben a császári 

nevelőintézetnek szánták, ahol többek között az elit törvénytelen 

gyermekei is nevelkedtek.  

A 12 figurális lapból 11-nek a bál résztvevői lettek a prototípusai. Vagy a korhű ruházatuk vagy a személyiségük 

vagy mind a kettő került a lapokra, pl. a pikk bubi Alekszandr Nyikolajevics Bezák, Nyikoláj Mihajlovics nagyherceg 

adjutánsa, aki bojár ruhában díszeleg (III/3), Jelizaveta Fedorovna nagyhercegasszony, a cárné nővére hercegné 

ruhába öltözött és a treff dáma lapra került (III/4), a treff bubi pedig nem más mint Mihail Alekszandrovics 

nagyherceg, a cár öccse, aki a cárevics tábori egyenruhájában van (III/5) és a sort tovább lehetne folytatni... 



Mondjuk úgy, hogy azért elég érdekes (vagy morbid?), hogy még a 1970-es években is ez az „orosz stílusú kártya” 

volt a legnépszerűbb a Szovjetunióban, miközben a lapjai között ott volt például a bolsevikok által kivégzett 

Jelizavata Fedorovna (III/4) vagy Mihail Romanov nagyherceg (III/5).  

Csak egy kártyalapon, a pikk királyon (IV/1) szerepel olyan 

személyiség, aki jelen is volt a bálon, meg nem is. Ez maga II. 

Miklós, akit IV. Iván ruhájában jelent meg a bálon, de 

valamilyen oknál fogva a tervezők nem találták jó ötletnek, 

hogy a kártyán szerepeljen. Ezért a kártyán IV. Ivánra (vagy 

ahogy a fekete PR emlegeti és terjeszti: Rettegett Ivánra – IV/2) 

nagyon hasonlító személy került. Ruháját minden bizonnyal 

Alekszandr Dmitrijevics Litovcsenkó, oroszországi (hogy píszi 

legyek, ahogy mostanában emlegetik: oroszul beszélő ukrán) 

festőnek a Rettegett Iván kincseit mutatja Sir Jerome Horseynek 

című képéről másolták. Egyébiránt, bár ez már nem tartozik 

igazán már sem a témához, sem a kérdéseidhez, ez a Jerome 

Horsey szintén megérne egy misét. Az angol nemes, diploma és 

talán üzletember is sok évet töltött Oroszországban, mégis alig 

tudunk róla valamit is. Na de majd csak ír róla is valaki valami 

érdekeset, de ez már egy másik történet.  

Én viszont ezzel be is fejeztem, kedves Gyula. Bocsi az 

elütésekért és a laza stílusért, de nagyon sietek, nincs időm újra 

olvasni és ellenőrizni az egészet, perceken belül indulunk 

Egerbe a szemiotikai konferenciára. Ha kell, átküldöm az 

irodalmat is, de ha jól értem, neked ez privát, és így t.k.p. csak a 

válaszok a fontosak. És ha lesz még vmilyen kérdésed, keress, 

írj, de addig is boldog születésnapot, mert úgy tudom, az talán mostanában van.  

Barátsággal üdvözöl: Szergej 

P.S. Még az jutott eszembe, hogy Peterhofban található Oroszország egyetlen kártya múzeuma a Pravlenszkaja utca 

2. sz. alatt (Правленская 2). Ismerve az orosz múzeumok mai színvonalát, biztos érdemes lenne megnézned ...  

 


