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Az oroszországi emigráció 1917 és 1939 között: 
struktúra, földrajz, összehasonlító elemzés

I. V. Szabennyikova írásában a tematika historiográfiáját, forrásbázisát, 
az emigráció nemzetközi jogi státuszát, a diaszpórák specifikumait, 
összehasonlító módon a szociokulturális adaptáció sajátosságait és a 
kutatási perspektívákat elemzi. Az emigrációról szóló történetírásban 
három vonulatot különböztet meg. Egyfelől a témát politikai és szellemi 
jelenségként szemlélőt, másfelől az emigráció jogi státuszát és annak 
változását vizsgálót, harmadrészt pedig az egyes diaszpórák szocio-
kulturális adaptációját kutató műveket. Az orosz emigráció vezetőiről, 
politikai pártjairól, szellemi irányzatairól mind átfogóan, mind regio-
nálisan (különösen a németországi, a franciaországi és a távol-keleti 
menekültekről) gazdag szakirodalom áll rendelkezésünkre. A legna-
gyobb emigráns politikusokról, filozófusokról, jogtudósokról, szocio-
lógusokról és történészekről sok kitűnő munka született. Az utóbbi két 
évtizedben igen fontos művek jelentek meg az orosz jogszociológiáról 
és a nemzetközi jog emigráns orosz művelőiről A. N. Medusevszkij és 
G. Sz. Sztarodubcev tollából. Nézetünk szerint a szerző joggal mutat rá 
az orosz menekültek külhoni helyzetével összefüggő nemzetközi jogi 
szabályok változásai kutatásának fontosságára. Lényeges, hogy még 
elmélyültebben vizsgálják az orosz emigráció szociokulturális adap-
tációjának olyan tényezőit, mint az oktatási intézmények, a hitélet, a 
tudományos központok és a szociális és szakmai mobilitás lehetőségei. 
Ez utóbbi témakörben 1998-tól forrás- és irodalomjegyzéket jelentet 
meg a szerző munkahelye, az Összoroszországi Dokumentációs és Le-
véltárügyi Tudományos Kutatóintézet.

Szabennyikova az oroszországi emigráció legfontosabb forrása-
inak az archívumokban található anyagokat tartja. Az Oroszországi 
Föderáció Állami Levéltárában őrzik az 1923-ban Prágában létreho-
zott Külföldi Orosz Történeti Archívum 1945-ben a Szovjetunióba 
került anyagait. Közülük különösen fontosak az Összoroszországi 
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Zemsztvoszövetség, a Városszövetség, a Zemsztvo-Városi Bizottság 
a Külföldre Menekült Oroszok Megsegítésére (Zemgor), az Oroszor-
szági Vöröskereszt, a különböző tanintézetek, kulturális szövetségek 
és a kiemelkedő személyiségek fondjai. Jelentős kultúrtörténeti ira-
tok találhatók az Oroszországi Irodalmi és Művészeti Levéltárban. 
Szabennyikova kiemeli a Hoover Intézet, a Bahmetyev Archívum és 
a San Franciscó-i Orosz Kultúra Múzeuma, a francia Nemzeti Le-
véltár, a Nemzeti Könyvtár és a Párizsi Rendőrprefektúra Archívu-
ma orosz menekültekre vonatkozó anyagait. A kutatókat segítheti 
az, hogy a szerző utal az egyes intézmények iratrendezési elveire, a 
legfőbb orosz emigráns tematikákra és arra, hogy mikrofilmen mely 
anyagok kerültek Oroszországba és milyen katalógusok állnak a tör-
ténészek rendelkezésére. Az oroszországi emigrációról rendkívül 
gazdag publikált forrásanyag jelent meg. Szabennyikova felsorolja 
azokat a legfontosabb állami intézményeket és társadalmi szerveze-
teket, amelyek az orosz emigráció történetét kutatják, ill. az erről 
szóló anyagokat gyűjtik, és kiemeli a munkahelye által a témában 
létrehozott adatbank (Zarubezsnaja arhivnaja Rosszika) gyakorlati 
historiográfiai jelentőségét.

A következő részben a szerző az oroszországi emigráció eddig ke-
vésbé kutatott nemzetközi jogi státusát vizsgálja. A nemzetközi jogi 
szabályozásban Szabennyikova napjainkig három szakaszt különít el. 
Az emigráció jogi helyzetére hatott a befogadó ország jogrendje és az 
odatelepült kisebbségekkel kapcsolatos politikája. Az 1951. évi nem-
zetközi konvenció alapján az orosz menekültek térben és időben is 
hazájukon kívülre kerültek. Az utóbbi azt jelentette, hogy a már nem 
létező Oroszországi Birodalom polgárai voltak, az új szovjet állam pe-
dig megfosztotta őket állampolgári jogaiktól. Az emigránsok előtt nem 
állt fenn visszatérésük gyakorlati és jogi lehetősége. Ha mégis haza-
tértek volna, akkor vallási, politikai, nemzeti és társadalmi csoportbeli 
motívumok miatti üldöztetésnek, sőt fizikai megsemmisítésnek lettek 
volna kitéve. A nemzetközi szervezetek közül a Népszövetség, a Nem-
zetközi Vöröskereszt és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, emigráns 
társadalmi szervezetként pedig leginkább a Zemgor foglalkozott a me-
nekültek jogi védelmével, gazdasági, szociális és egészségügyi ellá-
tásával. Miután az orosz emigránsokat a Népbiztosok Tanácsa 1921. 
december 15-i határozatával megfosztotta állampolgárságuktól, honta-
lanokká váltak, és csak hosszú idő elteltével lett többségük a második 
világháború kezdetére a fogadó ország állampolgára. 
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A szerző három európai alapdiaszpórát különböztet meg: a nyugat-
európai, a szláv országok és az Oroszországgal szomszédos államok 
emigrációját. 1924-ig Németországban, azután pedig Franciaország-
ban élt a legnagyobb orosz közösség. A nyugat-európai politikai rend-
szerek és kulturális hagyományok elősegítették az ottani diaszpórák 
társadalmi és szellemi életének fejlődését és a termékeny nyugati-
orosz kölcsönhatásokat. Csehszlovákiában, Bulgáriában és Jugoszlá-
viában a nyugat-európainál kevesebb orosz menekült élt, és ők a közös 
kultúra, vallás és a hasonló nyelv miatt hamarabb asszimilálódtak. A 
cári birodalom szétesése után a szomszédos államokba jelentős szá-
mú oroszajkú kisebbség került. A Romániában, Lengyelországban és a 
Baltikumban létrejött rezsimek nacionalista politikájukkal elnyomták 
és korlátozták a kisebbségek, köztük az oroszok, társadalmi, oktatási 
és kulturális lehetőségeit. A Távol-Keleten Harbinban, Sanghajban és 
Japánban élt jelentős számú orosz közösség. Ez a diaszpóra zártabb 
volt az előzőknél, mivel idegen kulturális, nyelvi és civilizációs kör-
nyezetben, más központoktól távol éltek. Az előbbiek miatt asszimi-
lációjuk minimálisra tehető. A második hullámuk innen az USA-ba 
és Ausztráliába ment, vagy hazatért. Az orosz emigráció kezdetben a 
kulturális és oktatási eszközökkel megvalósítandó nemzeti jellegű, po-
litikai célokat tűzött ki. A politikai diaszpórák időszaka azonban hamar 
véget ért. A második világháború idején a menekültek körében már a 
fogadó országok állampolgárságának megszerzése volt a fő cél. Sza-
bennyikova joggal hangsúlyozza, hogy másként alakult az emigrán-
sok helyzete a demokratikus, az autoritárius és a totalitárius rezsimek 
alatt. Az elsőt Franciaországgal szemlélteti, ahol megértéssel fogadták 
a különböző ideológiájú emigráns csoportokat, sőt támogatták közéle-
ti és kulturális tevékenységüket. Az orosz emigráns közösségek több, 
másoktól eltérő sajátossággal rendelkeztek. Ilyen volt nagy számuk, a 
pravoszláv egyháznak integráló, ugyanakkor a más kultúrákhoz való 
alkalmazkodást nehezítő pozíciója és az értelmiségnek a szellemi élet-
ben betöltött vezető szerepe. 

Nézetünk szerint Szabennyikova fontos problémakört vizsgál akkor, 
amikor a hagyományos agrártársadalomból kikerülő orosz diaszpórák-
nak az ipari, polgári nyugati közösségekhez történő alkalmazkodását 
és abba való integrálódásuk esélyeit elemzi. Az adaptáció helytől és 
időtől függően a vizsgált időintervallumban szakaszosan zajlott le. A 
szerző az orosz emigrációt pozitív és negatív sajátosságokkal, egysé-
ges struktúrával és célrendszerrel rendelkező, szociokulturális sziszté-
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maként írja le. Az alkalmazkodás paraméterei és magának a folyamat-
nak a dinamikája legjobban a korabeli Zemgor-források alapján tárható 
fel. Szabennyikova rámutat, hogy ez igazán csak földrajzi és történeti 
kontextusban értelmezhető. Az orosz emigránsoknak, bár különböző 
régiókban éltek, a nyugat-európai klasszikus demokráciák szolgáltak 
alkalmazkodási mintául. Az orosz menekültek a nyugati társadalmakba 
az európai kulturális és politikai értékek és az orosz nemzeti sajátossá-
gok szintézise útján próbáltak integrálódni, ezzel mintegy előkészítve 
a későbbi óhazabeli demokratikus reformokat. Az adaptáció előrehala-
dása számos objektív és szubjektív tényezőtől függött és kockázatok-
kal is járt. A szerző az elsőbe sorolja például a regionális gazdasági, 
politikai, kulturális tényezőket és az ottani jogrendszert, míg szubjek-
tív faktornak tekinti a szakképzettséget, a nyelvtudást és a pszichikai 
alkalmazkodóképességet. Szabennyikova a szociális adaptáció folya-
matát három szakaszra (az 1920-as évek eleje, az 1920-as esztendők 
és a 30-as évek kezdete) bontja és az emigráns társadalmi tudat és 
közélet változásaival jellemzi. A nyugat-európai társadalmakba való 
beilleszkedés nehézségeit a szerző az orosz mentalitással, a nyugatiak 
magatartásával és az emigránsoknak a nemzeti identitás megőrzésére 
irányuló törekvéseivel magyarázza. Nem véletlen az sem, hogy a szov-
jet rendszer megerősödésével az orosz emigráció tevékenységének 
súlypontja a politikai szférából a kulturálisba került át.

Teljesen újszerű Szabennyikova írásának az a része, amelyben a 
két világháború közötti emigrációk összehasonlító vizsgálatával fog-
lalkozik. Az emigrációk funkcionálásával kapcsolatos tényezőket két 
csoportba sorolja. Az egyikbe a kulturális közeget, a másikba a konk-
rét működést meghatározók tartoznak. Ezek alapján három szituációs 
modell jön létre. Az elsőben a kulturális környezet faktorai állandók 
maradnak, a másik tényezősor viszont változik, a második modell-
ben fordított helyzet van, a harmadikban pedig mindkét faktorcsoport 
változik. Az oroszországi emigrációra vonatkoztatva az első modell a 
szláv országokra, a második Európa többi részére és a Távol-Keletre, 
míg a harmadik az orosz birodalommal határos államokra jellemző. A 
történeti-szociológiai elemzéssel feltárhatók az emigráció strukturális, 
funkcionális és a dinamikáját tükröző paraméterei. Az első világhá-
ború után, a nagy társadalmi konfliktusok miatt alakult ki a „tömeges 
antitotalitárius emigráció” új jelensége. Jellemzői: (1) ez az emigráció 
a totális, az egész társadalmat átalakító ambíciók következménye, (2) 
az emigránsok nem egy kisebbség tagjai, hanem átfogják a nép min-
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den rétegét, (3) a fogadó országok kulturális közegébe más kultúrát 
vittek,(4) közöttük a vezető szerepet a hazai rendszerrel szembenálló 
értelmiség játszotta, (5) alkalmazkodási nehézségeik ideiglenes hely-
zetükből és belső megosztottságukból fakadtak. Az előző kritériumok 
alapján konkretizálható térben és időben az ilyen emigráció. Így az 
1917 utáni orosz, az 1933-at követő német és az 1936-tól kezdődő 
spanyol emigráció. Mindhárom esetben mély társadalmi és politikai 
konfliktusok és kirekesztő törvények után veszi kezdetét az egyes or-
szágok kényszerű elhagyása. Az orosz emigránsok közé az ún. osztály-
idegenek, a németek közé a más rasszbeliek kerültek. Az orosz mene-
kültek a régi, részben arisztokratikus kultúrát, a német emigránsok is 
hasonlóan a klasszikus nemzeti kultúrát testesítették meg. A társadal-
mi, oktatási, tudományos és kulturális szférákban végzett tevékenysé-
gével az emigráns értelmiség a nemzettudat megőrzését és a megfele-
lő alkalmazkodást kívánta elősegíteni. Megjegyzendő, hogy miután a 
német és a spanyol kultúra közelebb állt az európaihoz, esetükben az 
asszimilálódás az orosztól eltérve, könnyebben ment végbe. Az orosz-
országi emigráció a két világháború közötti új típusú emigráció első 
megjelenési formája volt, és a leghosszabb ideig állt fenn, rendelkezve 
a totalitarizmusellenes emigráció összes ismérvével és kihatva a többi 
emigráns közösségre.

A szerző írása végén az oroszországi emigráció kutatásának ered-
ményeit és távlatait tekinti át. A történészek korunkban új levéltári 
forrásokhoz hozzájutva, az emigrációt az orosz história részeként 
felfogva kutathatják. Az oroszországi emigráció a szovjet modellel 
szemben az Európához közelítő, polgári társadalom- és államfelfo-
gást testesítette meg. Ugyanakkor a nemzeti identitás megőrzése és 
az asszimiláció kapcsán szembesült az európai kultúrához történő al-
kalmazkodás nehézségeivel és sajátos kettősségével. Az emigránsok 
második és harmadik nemzedéke a bikulturális integrációval el tudta 
kerülni a teljes asszimilálódást. Az etnikai identitás megőrzését főleg a 
pravoszláv egyház, az emigráns közélet, az orosz nyelvű oktatási, kul-
turális intézmények és a sajtó segítette elő. A szerző kifejti, hogy ha az 
Egyesült Államokat, Ausztráliát és az európai országokat megnézzük, 
a mélyebb kulturális hagyományok és az asszimilációs kényszer miatt 
az utóbbiakban ment végbe nehezebben az alkalmazkodás. Az 1991 
és 2009 között Szentpéterváron tartott emigráns konferenciák anyagai 
szerint az etnikai önazonosság fenntartásához legjobban az egyház já-
rult hozzá, míg az orosz nyelv szerepe csökkent.
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Szabennyikova kifejti, hogy az 1917 utáni emigráció alternatív tár-
sadalmi-kulturális fejlődési utat jelentett a szovjet modellel szemben. 
A forradalommal szemben a reformokat, a nemzetállammal szemben a 
decentralizációt, a proletkulttal szemben a klasszikus kultúra hagyo-
mányait, az államéletben, a társadalmi fejlődésben és a gazdaságban 
a jogállam, a polgári társadalom és a piacgazdaság elveinek az 1917 
előtti összes társadalmi csoport által képviselt formáját. Valójában itt 
Oroszország, az orosz kultúra világbeli helyének új felfogásáról be-
szélhetünk. Az emigráció közvetítő szerepet játszott a régi és az új 
Oroszország, Oroszország és Európa között. Az oroszországi emigrá-
ció az európai és az orosz kultúra szintézisével és a nemzeti sajátossá-
gok megőrzésével  politikai és jogi modernizációra, egy demokratikus 
társadalom és államrend kiformálására törekedett, és ezek napjainkig 
aktuálisak maradtak hazájukban.
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