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Az orosz történelmi terminológia speciális problémát jelent a nyugati kultúrkör fogalmaiban szocializálódott 
történészek számára: nemcsak a Nagy Pétert megelőző, de sok tekintetben még az utána következő 
korszakok vonatkozásában is. 

Ágoston Magdolna könyve nem fogja át az egész orosz történelmet, hanem annak korai 
korszakával foglalkozik. A bevezetés egyértelmű eligazítást nyújt abban a tekintetben, hogy mely időszak 
terminológiáját vizsgálja a szerző: a kronológiai kereteket egyrészt a 12. század, másrészt a 16. század 
közepe jelentik. Ez az időbeli behatárolás politikatörténeti szempontból célszerű, hiszen a 12. században - a 
ljubecsi gyűlést (1097) követően - a Rusz a politikai felbomlás korszakát élte, s a század második felében 
már a részfejedelemségek korszaka vette kezdetét. A 16. század derekán, az orosz területek Moszkva által 
történt egyesítését követően pedig a moszkvai állam olyan hatalmas területi terjeszkedésbe kezdett (Kazany, 
Asztrahany meghódítása), amelynek eredményeként már egy multikulturális birodalommá vált. Kézenfekvő 
volt tehát a szerző számára, hogy a kiválasztott időintervallumban a földrajzi kereteket döntően a Vlagyimiri 
Nagyfejedelemség egyre bővülő területe, valamint Novogorod és Pszkov, illetve a hozzájuk tartozó területek 
képezzék, amelyeket 1478-ban, illetve 1510-ben hódítottak meg és csatoltak birtokaikhoz a moszkvai 
uralkodók. 

A vizsgálat kulcsfontosságú szempontjai, természetesen, nem annyira a kronológiai és földrajzi 
behatároltságban, mint inkább a tematikában és a forrásbázisban keresendők. Az előbbire nézve a szerző 
tömör megállapítását idézzük: „Tematikusan a politikai felépítményre, a gazdasági és társadalmi 
viszonyokra, valamint a mindennapi életre vonatkozó szavak és kifejezések kerültek kiválasztásra." 

A könyv a bevezetés mellett négy nagy részből áll, melyek címei a következők: 1. Állam és 
társadalom, 2. Társadalom, 3. Gazdaság, 4. Életmód. Mindegyik rész több alfejezetre oszlik: így például 
önálló és terjedelmes alfejezet tárgyalja az egyház és a pravoszláv vallás kérdését a második részben, de itt 
kap helyet a Vagyoni és tulajdonjogi kapcsolatok című alfejezet is. A tematikai gazdagság nem teszi 
lehetővé, hogy akár csak az említés szintjén foglalkozzunk az egyes alfejezetekkel, ezek felfedezését az 
olvasóra hagyjuk. 

Ami a forrásokat illeti, tiszteletet parancsoló bibliográfiával találjuk szembe magunkat, mind a 
bibliográfia terjedelme, mind a források típusa tekintetében. A szerző nem levéltári, hanem publikált 
anyagokat vizsgált meg, de tekintettel a kiadott források nagy mennyiségére, valamint a munka jellegére, 
ilyen irányú kutatásra nem is volt szükség. Bőséges a bibliográfiában az okleveles anyag, de bekerültek a 
jogalkotás dokumentumai, a katonai szolgálókra, az adózásra vonatkozó összeírások, az évkönyvek egy 
része, sőt még a diplomáciai kapcsolatokra vonatkozó kiadott források és az irodalmi emlékek is. 

A könyv módszertanának ismertetéséhez ismét a szerzőt idézzük: „A terminológia-gyűjtemény 
maga történelmi források felhasználásával készült, a jelentést azonban szótárak, lexikonok és a korra 
vonatkozó szakmunkák segítségével pontosítottam." Ez a módszer nehézzé teszi a könyv műfajának 
meghatározását: analízisjellege miatt keverednek benne a szótár és a terminológiai kézikönyv sajátosságai. 
Bár kétségkívül akár önálló műfajnak is tarthatjuk e megoldást. Az önálló műfaj jelleget jobban 
kidomboríthatta volna, ha a terminusok magyarázata mellett szerepelne az előfordulás helyére való 
hivatkozás (ettől a szerző terjedelmi okok miatt tekintett el), a problematikusabb esetekben pedig akár egy 
rövid idézet. Ezek a szempontok azonban már valóban a téma professzionális művelőinek még szűkebb 
körére korlátozták volna a könyv olvasótáborát. A szócikkek cirill betűs közlése mellett viszont talán 
célszerű lett volna megadni azokat magyar fonetikus átírásban is: egy ilyen megoldás ugyanis jelentősen 
növelhette volna a mű felhasználóinak körét, mind a hallgatók, mind a történelemtanárok közt. 

A könyv bevezetője és a hátlapján található ajánlás egyaránt hangsúlyozza, hogy az összeállított 
terminológiából megállapítható: a novgorodi, pszkovi területek történelmi útja eltért a Moszkva központú 
részektől, úgy a hatalmi szerkezet, mint az igazgatás, adózás terén. Ezen a ponton szintén felvetődik, hogy 
lehetséges lett volna egy másik megközelítés: nevezetesen a földrajzi alapon való csoportosítás mint legfőbb 
rendezőelv alkalmazása. így sokkal szembetűnőbbek lehettek volna a regionális különbségek, amelyek az 
egyes szócikkek szintjén a kommentárokból valóban kiderülnek. 

A könyvet az orosz súly- és mértékegységekről, valamint az időszámításról és a fontosabb 
egyházi ünnepekről szóló kiváló tájékoztató zárja, a mellékelt mutató pedig jól kezelhetővé teszi a könyvet. 
További erénye a kötetnek, hogy korabeli ábrázolásokat és rekonstrukciós rajzokat is közöl, amelyek 
nemcsak színesítik a munkát, de a j obb megértést, a korszellem megidézését is segítik. Összefoglalásképpen 
le kell szögeznünk, hogy hiánypótló munka született Ágoston Magdolna tollából. Akik behatóbban kívánnak 
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foglalkozni a korszak történelmével, azok számára megkerülhetetlen lesz ez a 3877 terminust 
tartalmazó kézikönyv. 

Sashalmi Endre 
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Christopher R. Browning, a University of North-Carolina professzora nem ismeretlen a holokauszt története 
iránt érdeklődő olvasók előtt. Munkássága előterében a német nemzetiszocializmus és a soá történetének 
feldolgozása áll. Főbb müvei a Náci politika (Nazi Policy, New York, Cambridge University Press, 2000); 
Zsidó munkások, német gyilkosok (Jewish Workers, German Killers, New York, Cambridge University 
Press, 2000); Hétköznapi emberek: a tartalék politikai zászlóalj (Ordinary Men: Reserve Policy Battalion, 
New York, Harper Collins 1992); Út a népirtáshoz (The Path to Genocide, New York, Cambridge 
University Press, 1992), valamint A végső megoldás és a német külügyminisztérium (The Final Solution 
and the German Foreign Office, New York, Holmes and Meier, 1978). Mindezek mellett számos 
tudományos cikk szerzője, és a Holocaust and Genocide Studies szerkesztőbizottságának is tagja. Kár, hogy 
munkái magyarul még nem jelentek meg. 

A szerző jelen müvében kísérletet tesz a nácik zsidóellenes politikájának vázolására, 
„fejlődésének" bemutatására a második háború kitörésétől kezdve egészen 1942 kora tavaszáig. Joggal 
merülhet fel kérdés a két időpont kiválasztásának pontosságát és/vagy fontosságát illetően. Hiszen a nácik 
már 1933-as hatalomra kerülésük után elkezdték üldözni a zsidókat, és ezt 1942 márciusa után sem hagyták 
abba. Gondoljunk csak a magyar zsidók 1944-es deportálására! A nácik azonban 1939-ig megpróbálták 
„rávenni", vagyis rákényszeríteni a németországi, illetve a Nagynémet Birodalom területén élő zsidókat, 
hogy hagyják el a náci uralom alatt álló területet. A háború kitörése után azonban ez majdhogynem 
lehetetlenné vált, bár az utolsó emigránsok - tudjuk meg a könyvből - 1941 októberében érkeztek meg 
Lisszabonba. 

Először Lengyelország lerohanása és megszállása után került több millió zsidó a birodalom 
fennhatósága alá. Az északi, de főleg a nyugati hadjárat után ismételten milliós zsidó tömeg került a Reich 
uralma alá. A megszállt Benelux államokból és Franciaországból viszonylag kevés embert deportáltak 
keletre, és közöttük is számos kommunista, vagy a nácik rendszer által aszociális elemnek minősített 
személy volt (hajléktalan, koldus). A lengyel területeken a korai időszakban a nácik - jobb megoldás híján -
megkezdték a zsidó lakosság tömörítését a nagyvárosokban kijelölt és felállított gettókba. 

A Szovjetunió elleni hadjáratban újabb milliós zsidó tömegek kerültek német fennhatóság alá. 
Ráadásul a náci propaganda itt prezentálni tudta a toposzt a kommunisták és a zsidók összefonódásáról. A 
könyvből részletes képet kapunk az Einsatzgruppék felépítéséről, tevékenységéről, egészen az egyes 
parancsnokok életéig. Browning professzor kiemeli, hogy milyen magas volt a doktori fokozattal 
rendelkezők aránya ezekben az egységekben. A szerző szörnyű tevékenységük bizonyítására számos 
korabeli okiratból idéz. Nóvum a könyvben, hogy részletes, dokumentumokkal alátámasztott képet kapunk a 
különböző német biztonsági és rendészeti szervek működéséről, egymás közti viszonyukról és 
rivalizálásukról. 

Browning professzor munkájában elsősorban a lengyel, illetve a korabeli szovjet területek 
zsidóságának történetére koncentrál. A tengely, illetve tengelyszövetséges országok - így például hazánk -
zsidópolitikájára csak egy-egy bekezdést szánt a szerző. Rövid terjedelmük ellenére azonban lényegre 
törően és tárgyi tévedésektől mentesen tárják az olvasó elé Magyarország, Románia, Finnország, Szlovákia 
és az usztasa Horvátország intézkedéseit. A szerző ezek megírásakor kitért az adott ország zsidó közössége 
történetének rövid ismertetésére is. Emellett erénye a műnek, hogy a világháború főbb eseményeiről és a 
háttérben folyó diplomáciai tárgyalásokról is képet ad. 

A megszállt és felosztott korabeli lengyel területeken a gettókba tömörített zsidók kezdetben 
megpróbálták folytatni normális életüket, amely azonban az idő előrehaladtával egyre nyomorúságosabbá, 
végül pedig szinte elviselhetetlenné vált. A szerző nem feledkezett el a megszállt lengyel nép szenvedéseiről 
sem. Ugyanakkor mindig jelzi, ha egy náci akcióban lengyel, litván vagy ukrán segédcsapatok is részt 
vettek. Egyúttal igyekszik tudatosítani az olvasókban: ezek a segédcsapatok önkéntes alapon szerveződtek, 
és tagjaik örömmel vettek részt a különböző zsidóellenes akciókban. 


