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ELŐSZÓ 

Az orosz történelem fogalomtára és szakszótára elkészítésével egy olyan segédanyagot 

kívánunk a kárpátaljai magyar felsőoktatási intézmények elsősorban történész szakirányú 

hallgatói részére nyújtani, mely könnyen kereshető, áttekinthető formában nyújt 

információkat az orosz történelemmel kapcsolatosan.  

A segédanyag három részre tagolódik. Az első rész egy fogalomtár, mely a 

legnevesebb történelmi alakokat, legfontosabb orosz történelmi fogalmakat gyűjti össze és 

magyarázza meg röviden. A második rész egy rövid orosz-magyar történelmi szótár, a 

legfontosabb fogalmak felsorolásával. A tulajdonképpeni harmadik része a munkának 

kronológiai táblázatot, Oroszország uralkodóinak és állami vezetőinek listáit, valamint 

mellékleteket tartalmaz. 

Reméljük az általunk készített szótár segítségére lesz a történelem szakos 

hallgatóiknak tanulmányaik során. 

 

    Kosztur András 



AZ OROSZ TÖRTÉNELEM LEGFONTOSABB 

FOGALMAI ÉS ALAKJAI 

 

E munka első része az orosz történelemmel kapcsolatos fontosabb fogalmakat, 

történelmi szereplőket, eseményeket, helyszíneket ismerteti röviden. Félkövérrel szerepelnek 

a szócikkeken belül az önálló cikkel rendelkező kifejezések, zárójelben, dőlt betűvel a 

kifejezések, nevek orosz megfelelője található. A személynevek után szereplő dátumok az 

életéveket, a tisztségek (pl. cár, miniszterelnök stb.) után szereplők pedig az adott pozíció 

betöltésének éveit jelölik. A cikkeken belül a tárgyalt kifejezést a következőképp jelöltük: ~ 



A 

a szív diktatúrája (диктатура сердца) Mihail Tarielovics Lorisz-Melnyikov orosz 

belügyminiszter „puha diktatúrájának” (1880-81) ironikus elnevezése.  

Abel, Rudolf Ivanovics (Рудольф Иванович Абель, 1902 k.-1971; valódi nevén: Viljam 

„Villi” Henrihovics Fiser (Вильям "Вилли" Генрихович Фишер)) Szovjet kém, akit 1957-ben 

30 év börtönre ítéltek, mert amerikai katonai titkokat adott át a szovjeteknek. 1962-ben 

szabadon engedték Gary Powersért, az 1960-ban Szverdlovszk felett lelőtt U-2-es felderítőgép 

pilótájáért cserébe. 

Abramcevo (Абрамцево) Kis falu Moszkva környékén, melynek udvarháza a XIX. század 

közepétől az orosz kulturális élet egyik fontos színhelyévé vált. Tulajdonosa előbb Szergej 

Akszakov, majd az iparmágnás Mamatov volt, vendégei között volt Illja Repin, Vaszilij 

Polenov, a Vasznyecov-fivérek, Mihail Vrubel stb. 1917 után államosították, azóta 

múzeumként működik. 

Adorján (Адриан, 1627-1700) Orosz egyházi vezető. A Csudov-kolostor archimandritája, 

1686-90 között kazanyi metropolita, 1690-től tízedik és egyben sokáig utolsó moszkvai 

pátriárka. Konzervatív álláspontot képviselve szembehelyezkedett Nagy Péter cár 

reformjaival, és ellenállt az egyházi ügyekbe való beavatkozásnak. Halála után a patriarkátust 

felszámolták, az egyház irányítása a Szent Szinódus kezébe került. 

agitprop (агитпроп) Főleg a szovjet kommunista propaganda kapcsán alkalmazott kifejezés, 

mely az ’agitáció’ és ’propaganda’ szavak összevonásával keletkezett, az SZKP Agitációs és 

Propaganda Osztálya után. Napjainkban negatív felhangú kifejezés, melyet a tényeket 

leegyszerűsítő vagy elferdítő politikai üzenetekre alkalmaznak. 

Ágost, II., Erős (Август II Сильный, 1670-1733) Lengyel király és szász választófejedelem, 

az északi háborúban Nagy Péter cár szövetségese. Trónját csak orosz segítséggel tudta 

megtartani. 

Akszakovok (Аксаковы) Orosz nemesi család, melynek tagjai a 16-17. századtól különböző 

katonai tisztségek viselői voltak. A 18-19. századra az egyik legjelentősebb nemesi család lett. 

Leghíresebb tagjai Szergej Tyimofejevics Akszakov (Сергей Тимофеевич Аксаков, 1791-

1859) regényíró, az egyik első orosz realista, valamint fiai, Ivan és Konsztantyin Szergejevics 



Akszakov (Иван и Константин Сергеевич Аксаков; 1823-86, ill. 1817-60) szlavofil 

gondolkodók és irodalmárok. 

Akszelrod, Pavel Boriszovics (Павел Борисович Аксельрод, szül. Pinhusz Boruh, Пинхус 

Борух, 1850-1928) Orosz politikus. Eleinte a narodnyik nézetek támogatója, a Munka 

Felszabadítása Csoport egyik vezető ideológusa, később Julij Martov és Fjodor Dan mellett 

a mensevikek vezetője. 1917 után a bolsevik rezsim kritikusa, emigrált. 

ál-Dmitrij (Лжедмитрий) Három trónkövetelő elnevezése a szmuta idején, akik 

mindhárman IV. Iván 1591-ben meghalt fiának adták ki magukat. Az első ~ lengyel-litván 

támogatással nyomult be Oroszországban, s bár vereséget szenvedett Borisz Godunovtól, 

annak halála után cárrá választották. Azonban a bojárok elégedetlenek voltak uralmával, ezért 

rövidesen meggyilkolták és Vaszilij Sujszkij lett az új cár. Nem sokkal később újabb ~ jelent 

meg, aki Tusinóban önálló kormányzatot állított fel, azonban vereséget szenvedett Sujszkijtól. 

1610-ben egyik híve gyilkolta meg. A harmadik ~ a kozákok és Pszkov város lakosságának 

támogatásával szított lázadást 1612-ben, azonban elfogták és kivégezték. 

Alekszander Nyevszkij (Александр Невский, 1220 k.-1263) Novgorodi fejedelem (1236-63) 

és vlagyimiri nagyfejedelem (1252-63). A Nyevszkij melléknevet a svédek 1240-es Néva 

melletti csatában történő legyőzése után kapta. 1242-ben a Csúd-tavi, ún. jégcsatában a Német 

Lovagrend seregére is vereséget mért. Az orosz pravoszláv egyház szentté avatta. 

Alekszandra Fjodorovna (Александра Фёдоровна, 1872-1918) Hesse-Darmstadt-i 

hercegnő, Viktória brit királynő unokája, II. Miklós cár felesége. A bolsevik hatalomátvétel 

után családjával együtt kivégezték. 

Alekszej Mihajlovics (Алексей I, 1629-76) Orosz cár (1645-1676). 1649-ben új 

törvénykönyvet adott ki, amely megszilárdította a jobbágyság röghöz kötöttségét. 1654-ben 

támogatta Nyikon pátriárka egyházreformját, amely egyházszakadáshoz vezetett. A 

Lengyelországgal folytatott háborúk során Oroszország védnöksége alá került Ukrajna 

balparti része. Uralkodása alatt zajlott a Sztyepan Razin vezette felkelés.  

Alekszej Pjotrovics (Алексей Петрович, 1690-1718) Nagy Péter cár fia és örököse. Apjával 

való rossz kapcsolata miatt 1716-ban megszökött, azonban a cár hazahozatta, perbe fogta és 

árulásért halálra ítéltette. Kivégzése előtt meghalt. 



Alekszij (eredeti nevén Szergej Vlagyimirovics Szimanszkij; Алексий I, Сергей 

Владимирович Симанский, 1873-1970) Orosz pravoszláv egyházi vezető. 1913-tól püspök, 

1929-től érsek, 1932-től novgorodi, 1933-tól leningrádi metropolita. 1925-től együttműködött 

a szovjet hatóságokkal. 1945-től haláláig moszkvai pátriárka.  

Alkotmányos-monarchista Párt l. kadetok 

állami parasztok (государственные крестьяне) A parasztok egy rétege a 18-19. századi 

Oroszországban, akik állami földeken gazdálkodtak. A földesúri birtokokon élő parasztokkal 

szemben személyileg szabadok voltak, e jogukat azonban korlátozta röghöz kötöttségük.  

Államtanács (Государственный Совет) 1. Birodalmi ~ A cári Oroszország legfelsőbb 

tanácsadó testülete 1810-1917 között. Tagjait a cár nevezte ki, 1906-tól a tagok felét 

választották. 2. A szovjet köztársaságok vezetőinek rövidéletű tanácskozó testülete 1991 

szeptembere és decembere között. 3. Az Oroszországi Föderáció elnökének tanácsadó 

testülete. 2000-ben hozta létre Vlagyimir Putyin. 

Andrej Bogoljubszkij (Андрей Боголюбский, 1111 k.-1174) Rosztov-szuzdali fejedelem 

(1157-74) és vlagyimiri nagyfejedelem (1169-74). Megerősítette és fővárosává tette 

Vlagyimirt. 1169-ben elfoglalta Kijevet és felvette a nagyfejedelmi címet. Merénylet 

áldozata lett. 

Andropov, Jurij Vlagyimirovics (Юрий Владимирович Андропов, 1914-84) Szovjet 

politikus. 1932-től a kommunista párt tagja, 1951-52-ben az SZKP KB tagja, 1953-57 között 

a Szovjetunió magyarországi nagykövete, részt vett az 1956-os megszállás előkészítésében. 

1957-67 között az SZKP szocialista országok munkáspártjaival való kapcsolattartási 

részlegének vezetője. 1962-67 között és 1982 májusától az SZKP KB titkára. 1967-82 között 

a KGB vezetője. 1973-tól az SZKP KB Politbüro tagja, 1982 novemberétől a KB főtitkára, 

1983-tól a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának elnöke. 1984-es haláláig adminisztratív 

módszerekkel próbálta megfékezni az ország és a párt fokozódó válságát.  

andruszovói egyezmény (Андрусовское перемирие) 1667-ben kötött egyezmény 

Oroszország és Lengyelország között, melynek értelmében a Dnyepper bal partja Kijevvel 

együtt Moszkva fennhatósága alá került. 



Anna Ivanovna (Анна Ивановна, 1693-1740) Orosz cárnő (1730-40). V. Iván lánya és I. 

Péter unokahúga. Férje Frigyes Vilmos kurlandi herceg volt, aki házasságuk után nem sokkal 

elhunyt.  

Anna Leopoldovna (Анна Леопольдовна, 1718-1746) Brunswick-Wolfenbüttel grófnője és 

Oroszország régense (1740-1741). V. Iván unokája, Károly Lipót mecklenburg-schwerini 

gróf és Anna Ivanovna cárnő testvérének, Katalinnak a lánya. A Brunswick-Wolfenbütteli 

gróf felesége lett, fia VI. Iván néven pedig Anna Ivanovna örököse. 

Antikomintern Paktum (Антикоминтерновский пакт) Németország és Japán 1936. 

november 25-én kötött Komintern-ellenes egyezménye, melyben megállapodtak a Komintern 

tevékenységének megakadályozásáról, illetve az azzal kapcsolatos információk cseréjéről. A 

szerződés titkos jegyzőkönyvében pedig megegyeztek, hogy amennyiben a Szovjetunió 

részéről bármelyik felet támadás éri, a másik semmi olyat nem tesz, amely a szovjeteket 

tehermentesítené, emellett vállalták, hogy nem kötnek olyan szerződést, mely ezen 

egyezménnyel ellentétes tartalmú. A szerződéshez csatlakozott Olaszország (1937. nov. 6), 

Magyarország, Mandzsu-kuo (mindkettő 1939. február 24-én), illetve a Franco-vezette 

Spanyolország (1939. márc. 27.). A szerződés a Molotov-Ribbentrop paktummal veszített 

jelentőségéből, de 1941. november 25-én, a Szovjetunió elleni német hadműveletek kezdetét 

követően néhány hónappal megújították. Ekkor a korábbi aláírókon kívül Románia, Szlovákia 

(l. Szlovák Állam), Bulgária, a Független Horvát Állam, Finnország, Dánia és a nankingi 

Kínai Köztársaság (l. Kína Újjászervezett Nemzeti Kormánya) is csatlakozott. 

áprilisi tézisek (апрельские тезисы) Lenin 1917 áprilisában megfogalmazott tételei, 

melyekben kifejtette, hogy a hatalmat az Ideiglenes Kormány helyett a szovjetek kezébe kell 

adni 

Arakcsejev, Alekszej Andrejevics (Алексей Андреевич Аракчеев, 1769-1834) Katona és 

államférfi. Pál és I. Sándor cárok egyik legfőbb tanácsadója. 1808-1810 között 

hadügyminiszter. Sándor cár gyakori külföldi tartózkodásai idején az országot gyakorlatilag ~ 

irányította, így ezt az időszakot Arakcsejevscsinának is hívják.  

Arany Horda (Золотая Орда) Batu kán által nyugati hadjáratait követően alapított mongol 

államalakulat, mely a Dnyesztertől a mai Ukrajna és Oroszország déli területein át a kazah 

sztyeppékig terjedt. Az egykori Kijevi Rusz fejedelmei az ~ vazallusai voltak, adófizetésre 



kötelezve, uralmukat az ~ kánjának is el kellett ismernie. A 14. század második felében az ~-t 

belviszályok és külső vereségek gyengítették, 1400 k. széthullott. Utódállamai voltak a Nagy 

Horda, valamint a Szibériai, Kazanyi és Asztrahanyi Kánságok. 

Atlanti Charta (Атлантическая хартия) Churchill brit miniszterelnök és Roosevelt 

amerikai elnök 1941. augusztus 6-9. közötti találkozóján elfogadott közös nyilatkozata, 

amelyben a két nagyhatalom elutasította az erőszakos területi hódításokat, biztosítani 

kívánták, hogy a területi változások az érintett népek beleegyezésével történjenek, 

önrendelkezési jogot követeltek valamennyi nép számára, elutasították a háborút, mint a 

konfliktusok rendezésének módját, és nemzetközi együttműködést sürgettek a politikai és 

gazdasági életben. 1941 szeptemberében a Szovjetunió is csatlakozott az ~hoz, amely az 

1942. január 1-jén kiadott Egyesült Nemzetek Nyilatkozatának alapja lett, és kijelölte a 

háború utáni rendezés fő irányvonalait.   

atomcsendegyezmény (elterjedt orosz elnevezése Московский договор, azaz moszkvai 

szerződés) 1963 augusztusában az USA, Nagy-Britannia és a Szovjetunió által aláírt 

nemzetközi szerződés, amely megtiltotta a légkörben, a világűrben és a víz alatt végrehajtott 

atomkísérleteket 

atomsorompó-egyezmény (Договор о нераспространении ядерного оружия) A 

Szovjetunió, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok 1968. július 1-jén aláírt szerződése, 

amelyben a nagyhatalmak vállalták az atomfegyverek elterjedésének megakadályozását 

augusztusi válság (августовский кризис) A konzervatív szovjet vezetők 1991. augusztus 

19-én végrehajtott puccskísérletének következtében kialakult válság, mely a puccs bukásával 

végződött, és felgyorsította a Szovjetunió felbomlását. 

austerlitzi csata (más néven a három császár csatája, Аустерлицкое сражение, битва трёх 

императоров) Ütközet Napóleon francia csapatai, valamint az orosz és osztrák csapatok 

között 1805. december 2-án, mely a francia sereg győzelmével ért véget, szétzúzva ezzel a 

harmadik franciaellenes koalíciót. 

Avkszentyev, Nyikolaj Dmitrijevics (Николай Дмитриевич Авксентьев, 1878-1943) 

Orosz politikus. Az eszer párt jobboldali szárnyának vezetője. Az Ideiglenes Kormány 

belügyminisztere, később Kolcsak támogatója. A polgárháború után emigrált. 



Avvakum (Аввакум, 1621 k.-1682) Protopópa. Az óhitűek képviselője, ellenezte Nyikon 

pátriárka reformjait, 1682-ben máglyán megégették.  

B 

Babel, Iszaak Emmanujlovics (Исаак Эммануилович Бабель, 1894-1940) Zsidó 

származású szovjet író. Részt vett a polgárháborúban. Elsősorban novellákat írt. 1939-ben 

koholt vádak alapján letartóztatták, 1940-ben kivégezték. 1954-ben rehabilitálták. 

Bagration, Pjotr Ivanovics (Пётр Иванович Багратион, 1765-1812) Orosz tábornok. 

Részt vett a napóleoni háborúkban a franciák és az 1809-es orosz-török háborúban a törökök 

ellen. A második orosz hadsereg élén vette fel a harcot Napóleon 1812-es hadjáratával 

szemben, a borogyinói csatában esett el. 

Bakunyin, Mihail Alekszandrovics (Михаил Александрович Бакунин, 1814-1876) orosz 

anarchista. 1840-ben emigrált. 1848-ban átadták az orosz hatóságoknak, börtönbe, majd 

szibériai száműzetésbe került. 1861-ben Angliába utazott. Herzennel dolgozott együtt, 

szembekerült Marxszal, 1872-ben kizárták az Internacionáléból, híveivel együtt. Az egyéni 

terror (merényletek) alkalmazását pártolta. Bár nézetei Nyugat-Európában a 19. század 

második felében alulmaradtak a formálódó munkáspártok politikai fellépést képviselő 

ideológiájával szemben, az állam és a jogrend tagadásával nagy hatást gyakorolt az európai 

anarchizmus kialakulására és későbbi történetére. 

bankett-kampány (банкетная кампания) A Felszabadítás Szövetsége által szervezett 

rendezvénysorozat neve 1904-ben, mely a politikai gyülekezési tilalmat bankettek 

szervezésével játszotta ki. 

Barbarossa-terv (план Барбаросса) A Szovjetunió lerohanásának német haditerve, 

amelynek megvalósításához a német hadsereg 1941. június 22-én kezdett hozzá. A harcokban 

Németországon kívül Olaszország, Románia, Szlovákia, Magyarország és Finnország is részt 

vett. A hadműveleteknek három fő csapásiránya volt: északon Leningrád, középen Moszkva, 

délen pedig a Krím félsziget elérése. A szovjet hadsereg ellenállása, a hatalmas távolságok és 

a rossz időjárási viszonyok miatt a német hadsereg kudarcot vallott. 

Barclay de Tolly, Mihail Bogdanovics (Михаил Богданович Барклай-де-Толли, 1761-

1818) Skót származású orosz katonatiszt. Részt vett az 1808-1809-es finnországi háborúban. 



1810-1813 között hadügyminiszter, a hadsereg főparancsnoka Napóleon 1812-es 

támadásakor, a szmolenszki vereséget követően Kutuzov került a helyére. Kutuzov halála 

után visszatért a hadsereg élére, nevéhez fűződött a lipcsei győzelem és Párizs elfoglalása. 

barscsina (барщина) A jobbágyi robot orosz elnevezése, a földesúrnak végzett ingyenmunka. 

Batu kán (хан Батый, ?-1255) Mongol-tatár kán. Dzsingisz kán unokája. A mongolok 

európai hadjáratának vezetője 1235-1242 között. Kifosztotta és feldúlta a Kijevi Rusz 

részfejedelemségeit, megalapította az Arany Horda nevű államot, és a Rusz fejedelemségeket 

hosszú időre mongol fennhatóság alá kényszerítette. 

bécsi kongresszus (Венский конгресс) 1814. október 1.-1815. június 8. között ülésező 

békekongresszus, amelynek célja Európa újrarendezése a nagy francia forradalom és a 

napóleoni háborúk lezárása után. Fő jelszavai a restauráció, legitimitás és szolidaritás voltak. 

A ~ döntéseinek értelmében a lengyel területek jelentős része az Orosz Birodalomhoz került 

Varsóval együtt (Kongresszusi Királyság). 

Bekbulatovics, Szimeon (Симеон Бекбулатович, ?-1616) Kaszimovi kán (1567-73). 1575-

76 során IV. Iván mai napig tisztázatlan okokból átadta neki a cári tisztséget, miközben a 

valódi hatalmat továbbra is megtartotta. 1576-tól tveri nagyfejedelem, IV. Iván halálát 

követően folyamatosan veszített politikai jelentőségéből és vagyonából.  

Belinszkij, Visszarion Grigorijevics (Виссарион Григорьевич Белинский, 1811-1848) 

Irodalomkritikus, a radikális nyugatos értelmiség egyik vezéralakja.  

Benckendorff, Alekszandr Krisztoforovics (Александр Кристофорович Бенкендорф, 

1783-1844) Orosz tábornok, rendőrfőnök. A dekabristák felkelését leverő csapatok 

parancsnoka. 

Bergyajev, Nyikolaj Alekszandrovics (Николай Александрович Бердяев, 1874-1948) 

Vallásfilozófus és keresztény egzisztencialista. Korai időszakában marxista, később a 

neokantiánus realizmus felé fordult. A Moszkvai Egyetem professzora volt, 1922-ben 

száműzetésbe kényszerült, 1924-től Párizsban élt. 

Berija, Lavrentyij Pavlovics (Лаврентий Павлович Берия, 1899-1953) Grúz-szovjet 

kommunista vezető, 1917-től párttag. A Cseka és a GPU munkatársa a Kaukázusontúlon. 



1938-45 között belügyi népbiztos, 1941-53 között állambiztonságért felelős 

miniszterelnökhelyettes, 1945-től marsall. 1953-ig a sztálini terror egyik fő irányítója volt, 

Sztálin halála után kivégezték. 

berlini kongresszus (Берлинский конгресс) Az 1877-1878-as orosz-török háborút követő 

nagyhatalmi konferencia, amely átrendezte a balkáni államok erőviszonyait. A nagyhatalmak 

elismerték Szerbia, Románia és Montenegró függetlenségét, Bulgária autonómiával 

rendelkező török vazallusállam maradt, Kelet-Rumélia és Macedónia továbbra is a Török 

Birodalom részét képezte. Oroszország megkapta Besszarábiát, az Osztrák-Magyar 

Monarchia pedig Bosznia-Hercegovinát. A kongresszus hozzájárult a három császár 

szövetségének felbomlásához. 

Besztuzsev-Rjumin, Alekszej Petrovics (Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, 1693-

1766) Oroszország dániai megbízottja, majd kancellár Erzsébet cárnő idején (1744-58), a 

külügyi kollégium vezetője (1742-58). Nemzetközi sikerei ellenére 1758-ban összeesküvés 

vádjával száműzték, II. Katalin hatalomra kerülését követően azonban visszatérhetett, bár 

hivatalos tisztséget már nem viselt. 

Besztuzsev-Rjumin, Mihail Petrovics (Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, 1801-1826) 

Katonatiszt, dekabrista, a Déli Társaság tagja. Az 1825-ös felkelés leverése után kivégezték.  

Biron (Buhren), Ernst Johann (Эрнст Иоганн Бирон, 1690-1772) Anna Ivanovna cárnő 

szeretője, jelentős befolyással bír az ország politikájának alakítására. Anna halála után három 

hétig régens, majd Szibériába száműzték. Politikai riválisai hatalmi befolyásának időszakát, 

az ún. bironovscsinát az ország egyik sötét korszakaként tüntették fel, melyre a külföldiek 

befolyásának növekedése és a régi orosz családok (Dolgorukovok, Golicinek) elleni 

kegyetlen fellépés volt jellemző, és ez hagyományozódott az utókorra is. III. Péter idején 

visszatérhetett.  

bironovscsina l. Biron 

björköi szerződés (Бьёркский договор) II. Miklós cár és II. Vilmos német császár között 

1905. július 24-én kötött szövetségi megállapodás, mely azonban nem lépett életbe a cár 

minisztereinek felháborodása miatt. 



Blok, Alekszandr Alekszandrovics (Александр Александрович Блок, 1880-1921) Költő, a 

szimbolista mozgalom vezető alakja. 1917 után szimpatizált a bolsevikokkal, csak röviddel 

halála előtt ábrándult ki az új rendszerből. 

bojár (боярин) Az orosz származási nemesség tagja a 16-17. században. A centralizációval 

párhuzamosan hatalmuk csökkent, fokozatosan udvari nemesekké váltak.  

bojárfik (боярские дети) Orosz rendi réteg a 15-18. században, a szolgáló emberek 

csoportjába tartoztak, állami közigazgatási vagy katonai szolgálatért cserébe földbirtokot 

kaptak (pomesztye). 

Bolotnyikov, Ivan Iszajevics (Иван Исаевич Болотников, ?-1608) Az 1606-as 

parasztfelkelés vezetője, a felkelés bukása után a cári csapatok elfogták és kivégezték. 

bolsevikok (большевики) Az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspártból 1903-ban Lenin 

vezetésével kivált marxista csoport, amely forradalmi úton akarta megszerezni a hatalmat 

Oroszországban. Az 1917. októberi forradalom során puccsal magukhoz ragadták a hatalmat, 

ezt követően leszámoltak politikai ellenfeleikkel, és a több éves háborúban visszaverték a cári 

rendszer restaulására törekvő orosz és külföldi csapatokat. 1922-re egyeduralomra tettek szert, 

és totális diktatúrát vezettek be Oroszországban. 

breszt-litovszki (breszti) békeszerződés (Брест-Литовский (Брестский) мирный 

договор) A központi hatalmak és Szovjet-Oroszország között létrejött béke-megállapodás 

1918. március 3-án. A ~ értelmében Oroszország lemondott Finnországról, a balti államokról, 

a lengyel területekről, Belorusz és a kaukázusi területek egy részéről és Ukrajnáról, ezeken a 

területeken németbarát államok és protektorátusok jöttek létre. Oroszország felhagyott az 

Ukrán Népköztársaság elleni hadműveletekkel, és jelentős jóvátételt fizetett 

Németországnak a háború, illetve a forradalom alatt elszenvedett károkért. Németország 

fegyverletétele után az oroszok semmisnek nyilvánították a ~t és megkezdték 

előrenyomulásukat az érintett területeken. 

Brezsnyev, Leonyid Illjics (Леонид Ильич Брежнев, 1906-1982) Szovjet politikus. Az 

1930-as évektől pártfunkcionárius, a háború alatt politikai tiszt a hadseregnél, 1950-52 között 

a Moldovai Kommunista Párt első titkára, 1952-től az SZKP KB, 1956-tól a Politbüro tagja, 

1952-53, 1956-60 és 1963-64 között az SZKP KB titkára, 1960-64 között, majd 1977-től a 

Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke. 1964-ben Hruscsov elmozdításának 



egyik kezdeményezője és egyben utódja első titkárként. 1966-tól a párt főtitkára. ~ uralmának 

időszakát a „konzervatív” tendenciák jellemezték, a ~-korszakot a pangás néven tartja számon 

a történetírás. Külpolitikáját a hidegháborús feszültségek enyhülése (SALT-1, SALT-2, 

szerződés az NSZK-val) és az agresszív beavatkozások (Csehszlovákia megszállása 1968-

ban, az afganisztáni háború kezdete) közti ambivalencia jellemezte. 

Brezsnyev-doktrína (Доктрина Брежнева) Brezsnyev szovjet pártfőtitkár nevéhez fűződő 

politikai és katonai elv, amely a szocialista államok korlátozott szuverenitását hirdette meg. 

Ezen államok szuverenitása csak addig terjedhet, amíg nem veszélyezteti az egész szocialista 

blokk közös érdekeit. A doktrínát hivatalosan csak az 1968-as csehszlovákiai bevonulás után 

tették közzé, hogy ezzel igazolják a Szovjetunió és szövetségesei katonai fellépését. 

Nemzetközi téren a harmadik világháború elkerülhetőségét és a békés egymás mellett élést 

hangsúlyozta. 

Bruszilov, Alekszej Alekszejevics (Алексей Алексеевич Брусилов, 1853-1925) Orosz 

lovassági tábornok, aki az első világháborúban az 1916-os sikeres hadjárata (bruszilovi 

áttörés) vált ismerté, mely során visszaverve a központi hatalmak csapatait elfoglalta Kelet-

Galíciát és Bukovinát. 1917. május-júniusában az orosz hadsereg főparancsnoka. A bolsevik 

hatalomátvételt követően a Vörös Hadseregben szolgált. 

Bugyonnij, Szemjon Mihajlovics (Семён Михайлович Будённый, 1883-1973) Orosz 

katonatiszt, a Szovjetunió marsallja. A bolsevikok támogatója, 1919-től a párt tagja, fontos 

szerepet játszott a polgárháborúban a vörösök oldalán. Jelentős katonai és politikai karriert 

futott be, a védelmi népbiztos helyettese 1940-ben, 1939-61 között a KB tagja. 

Buharin, Nyikolaj Ivanovics (Николай Иванович Бухарин, 1888-1938) Kommunista 

politikus, bolsevik, a cári uralom idején emigrációba kényszerül. 1917-ben tért vissza, 1917-

29 között a Pravda szerkesztője, 1919-ben a Komintern végrehajtó bizottságának tagjává 

választották. 1924-től a Politbüro tagja, Sztálin támogatója. 1928-ban szembekerült 

Sztálinnal az erőltetett iparosítás kérdésében, 1929-ben kizárták a Politbüróból. 1938-ban 

kivégezték. 

Bulgakov, Mihail Afanaszjevics (Михаил Афанасьевич Булгаков, 1891-1940) Orosz író. 

Az 1920-as években a Moszkvai Művészeti Színháznál dolgozott. 1929-től a rendszer 



nyomása alatt állt, emigrálni nem engedték. 1939-ben megvakult, egy évvel később meghalt. 

Legismertebb műve A Mester és Margarita. 

Bulganyin, Nyikolaj Alekszandrovics (Николай Александрович Булганин, 1895-1975) 

Szovjet kommunista vezető. A polgárháború idején a Csekában játszott szerepet, 1934-től a 

Központi Bizottság tagja, 1947-55 között miniszterelnök-helyettes, 1948-tól a Politbüro 

tagja. Sztálin halálát követően a politikai enyhülés egyik képviselője, 1953-55 között védelmi 

miniszter, 1955-től miniszterelnök. 1957-ben részt vett a sikertelen puccskísérletben, 1958-

ban kikerült a Politbüroból, lemondatták a miniszterelnökségről, 1961-ben a KB-ból is 

kikerült. 

Bund (Litvánia, Lengyelország és Oroszország Zsidó Munkásainak Általános Szövetsége, 

jiddisül Algemeyner Yidisher Arbeter Bund in Lite, Poyln un Rusland, oroszul Бунд, vagy 

Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России) 1897-ben alapított 

szocialista politikai szervezet. 1900 körül az egyik legjelentősebb szocialista mozgalom 

Oroszországban. Szembekerült a bolsevikokkal, 1906-tól a mensevikeket támogatta, 1920-

ban feloszlatták, tagjainak többsége átlépett a kommunista pártba. 

Bunyin, Ivan Alekszejevics (Иван Алексеевич Бунин, 1870-1954) Orosz neorealista író. 

1919-ben emigrált. 1933-ban ő lett az első orosz Nobel-díjas író. 

C 

Citadella-hadművelet (Наступательная операция «Цитадель») A német hadsereg utolsó 

keleti támadó hadműveletének elnevezése, amelyet a Wehrmacht 1943. július 5-13. között a 

kurszki kiszögellésben hajtott végre. A kurszki ütközet (július 12.) a második világháború 

legnagyobb csatája volt, amelyben 2700 harckocsi, 1800 repülőgép és több mint 900 ezer 

katona vett részt. A támadás német vereséggel végződött, következtében pedig a német 

hadsereg elvesztette kezdeményezőképességét a keleti fronton. 

Curzon-vonal (линия Керзона) 1919 decemberében Curzon brit külügyminiszter által 

javasolt etnikai határvonal Lengyelország és Szovjet-Oroszország között. Curzon javaslatát a 

lengyelek nem fogadták el, ebben a franciák támogatták őket, mert érdekükben állt 

Lengyelország megerősítése (cordon sanitaire). A határ miatt kirobbant lengyel-szovjet 

háborút a lengyelek nyerték, a határ így a Curzon-vonaltól 250 km-re keletre húzódott a két 

ország között (l. rigai békeszerződés). 



Csaadajev, Pjotr Jakovlevics (Петр Яковлевич Чаадаев, 1793-1856) Orosz gondolkodó. 

Katonaként részt vett a napóleoni háborúkban. Az egyik első nyugatos, Filozófiai levelek 

című műve komoly botrányt okozott megjelenésekor (1836). ~ úgy vélte, Oroszország az 

antik örökség hiánya miatt „kimaradt” a világtörténelemből, felemelkedésének kulcsa pedig a 

katolicizmusra való áttérés lehet. 

Csajkovszkij, Iljics Pjotr (Пётр Ильич Чайковский, 1840-1893) Orosz romantikus 

zeneszerző. Hírnevét főképp szimfóniáinak, versenyműveinek, illetve egész estés balettjeinek 

köszönheti (A hattyúk tava, Csipkerózsika, A diótörő).  

Csehov, Anton Pavlovics (Антон Павлович Чехов, 1860-1904) Dráma és novellaíró. Főbb 

művei a Ványa bácsi, a Cseresznyéskert, valamint A három nővér. Hosszú ideig 

tuberkulózisban szenvedett, a betegségébe halt bele 44 évesen. 

Cseka (orosz Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем = Összroszországi Rendkívüli Bizottság az Ellenforradalom és Szabotázs Elleni 

Harcra) Az 1917-es bolsevik hatalomátvétel után létrehozott szovjet politikai rendőrség, 

melynek élén Feliksz Dzerzsinszkij állt. Később többször átszervezték. Neve 1922-től GPU 

(Государственное политическое управление, Állami Politikai Hivatal). 1923-tól OGPU 

(Объединённое государственное политическое управление, Egyesített Állami Politikai 

Hivatal). 1934-től NKVD (Народный комиссариат внутренних дел, Belügyi 

Népbizottság); 1941-ben, 1943-46 között NKGB (Народный комиссариат 

государственной безопасности, Állambiztonsági Népbiztosság); 1946-53 között MGB 

(Министерство государственной безопасности, Állambiztonsági Minisztérium); 1954-91 

között KGB (Комитет государственной безопасности, Állambiztonsági Bizottság). 

Vezetői Dzerzsinszkij 1926-os halála után Vjacseszlav Menzsinszkij (1926-34), Genrih 

Jagoda (1934-36), Nyikolaj Jezsov (1936-38), Lavrentyij Berija (1938-41, ill. 1941-43), 

Vszevolod Merkulov voltak (1941, ill. 1943-46), Viktor Abakumov (1946-51), Szergej 

Ogoljcov (1951), Szemjon Ignatyev (1951-53), Ivan Szerov (1954-58), Alekszandr Selepin 

(1958-61), Vlagyimir Szemicsasztnij (1961-67), Jurij Andropov (1967-82), Vitalij 

Fedorcsuk (1982), Viktor Csebrikov (1982-88), Vlagyimir Krjucskov (1988-91), illetve 

Vagyim Bakatyin (1991) voltak. Az 1920-as évek második felétől kezdve Sztálin hatalmi 

ambícióinak eszközévé vált, a rendszer valós és vélt ellenségein túl fellépett párton belüli 

politikai riválisaival szemben is. A Gulag néven elhíresült büntetőtábor rendszer is a 

felügyelete alá tartozott. Hatáskörébe tartozott a külső és belső hírszerzés és kémelhárítás, a 



katonai kémelhárítás, a szovjetellenesnek nyilvánított elemekkel, az esetleges politikai 

ellenzékkel szembeni fellépés. Működését a párt és vezetőinek aktuális irányvonala szabta 

meg, kiterjedt hálózatainak köszönhetően azonban önálló politikai súllyal is rendelkezett. 

1991-ben feloszlatták, Oroszországban a Szövetségi Biztonsági Szolgálat lett az utóda. 

Csernisevszkij, Nyikolaj Gavrilovics (Николай Гаврилович Чернышевский, 1828-1889) 

Újságíró, író, a radikális értelmiség vezető alakja az 1850-60-as években. Belinszkij és az 

angol utilitaristák nyomán az egoizmust tartotta az emberi viselkedés legfontosabb motiváló 

erejének és az erkölcs forrásának. Írásai miatt letartóztatták, Szibériába száműzték. A 

bolsevikok nagyra értékelték munkásságát. 

Csernov, Viktor Mihajlovics (Виктор Михайлович Чернов, 1876-1952) Orosz politikus, 

eszer vezető. A Kerenszkij-vezette Ideiglenes Kormányban mezőgazdasági miniszter volt, 

1918-ban az alkotmányozó gyűlés választott elnöke. 1920-ban emigrált, Párizsban, majd az 

USA-ban élt, a bolsevik rezsimet bírálta. 

Csernyahovszkij, Ivan Danyilovics (Иван Данилович Черняховский, 1906-1945) 

Hadseregtábornok, a Szovjetunió hőse. 1924-ben csatlakozott a Vörös Hadsereghez, 1928-tól 

párttag. 1944-től a harmadik belarusz front parancsnoka, 1945-ben Königsbergnél halálos 

sérülést kapott.  

Csernyenko, Konsztantyin Usztyinovics (Константин Устинович Черненко, 1911-1985) 

Szovjet politikus, 1931-től a kommunista párt tagja, 1960-65 között a Legfelsőbb Tanács 

Elnökségének Titkárságát vezette, 1965-82 között az SZKP KB hivatalvezetője, 1976-től a 

KB titkára, 1978-tól a Politbüro tagja, 1984 februárjától főtitkár és a védelmi bizottság 

vezetője, 1984 áprilisától a LT Elnökségének vezetője. Uralma a hatalmi átmenet időszaka 

volt a párton belül. 

Csheidze, Nyikolaj Szemjonovics (Николай Семёнович Чхеидзе, 1864-1926) Orosz-grúz 

politikus, mensevik vezető. 1917 márciusától a petrográdi szovjet, júniustól a Központi 

Végrehajtó Bizottság vezetője. A bolsevik hatalomátvétel után Grúziában politizált, a Vörös 

Hadsereg bevonulását követően emigrált, Párizsban a grúz emigráns kormány feje volt. 

Tuberkulózisban szenvedett, 1926-ban öngyilkos lett. 

Csicserin, Georgij Vasziljevics (Георгий Васильевич Чичерин, 1872-1936) Politikus, 

diplomata, a forradalom előtt emigránsként a mensevikek támogatója volt, a forradalmat 



követően bolsevik lett. 1918-30 között előbb az OSZSZSZK, majd a Szovjetunió külügyi 

népbiztosa. A breszti béke aláírója, a genovai és lausanne-i konferenciákon az OSZSZSZK 

delegációjának vezetője. 

D 

Dalj, Vlagyimir Ivanovics (Владимир Иванович Даль, 1801-72) Író, etnográfus. 

Négykötetes, Az élő nagyorosz nyelv magyarázó szótára, ill. Orosz népi közmondások című 

gyűjteményeiről vált híressé. 

Dan, Fjodor Illjics (Фёдор Ильич Дан, 1871-1947) Szocialista író és politikus. Eleinte 

együttműködött Leninnel, később a mensevikeket támogatta. A februári forradalmat követően 

a tanácsszervek egyik legbefolyásosabb tagja, a bolsevikok egyik fő ellenfele. 1921-ben 

letartóztatták, 1922-ben Berlinbe, majd Párizsba emigrált, a Szocialisztyicseszkij Vesztnyik 

szerkesztője, részt vett az Internacionálé munkájában. 1940-ben az USA-ba távozott, a háború 

idején kiállt a szovjet rendszer mellett. 

Danyilevszkij, Nyikolaj Jakovlevics (Николай Яковлевич Данилевский, 1822-1885) 

Szociológus, pánszláv gondolkodó. A civilizációelmélet egyik alapítója. Elvetette az egységes 

emberi civilizáció gondolatát, Európa és a szlávság különállását, valamint előbbi hanyatlását 

hirdette. 

dekabristák (декабристы) Az 1825. decemberi cárellenes összeesküvésben részt vevő 

liberális értelmiségiek és katonatisztek csoportja, nevük a december hónap orosz nevéből 

származik. Céljuk a cári önkényuralom felszámolása és az alkotmányos monarchia 

megteremtése volt, valamint a jobbágyság felszabadítása. Mozgalmukat leverték, vezetőiket 

kivégezték vagy száműzték. 

Déli Társaság (Южное общество) 1821-ben alapított titkos dekabrista szervezet, amely 

Oroszország alkotmányos átalakítását tűzte ki céljául. Közponrja Kijev, vezetője Pavel 

Pesztyel volt. Programjuk a Russzkaja Pravda nevet viselte. Az 1825-ös pétervári felkelést, 

ill. a csernyigovi ezred felkelését követően a társaságot felszámolták, vezetői bíróság elé 

kerültek.  

dialektikus materializmus (диалектический материализм) A marxista teória egyik 

alaptétele, mely az anyag elsőbbségét hirdette a szellemmel szemben, és tagadta valamilyen 



transzcendentális erő létezését. Ezentúl fellépett a mechanisztikus materializmussal szemben 

is, a világ állandó változását, minden anyag dialektikus mozgását hirdetve. 

Dmitrij Ivanovics Donszkoj (Дмитрий Иванович Донской, 1350-1389) Moszkvai, ill. 

vlagyimiri nagyfejedelem (1359-től, illetve 1362-től), 1378-ban a Vozsa folyónál, 1380-ban a 

kulikovói mezőn győzte le a mongol seregeket, növelve ezzel Moszkva tekintélyét és 

megerősítve vezető szerepét az orosz fejedelemségek között, annak ellenére, hogy Toktamis 

kán már 1382-ben bevette Moszkvát és helyreállított a mongol uralmat. Az orosz pravoszláv 

egyház szentté avatta, a kulikovói győzelem tiszteletére 1995-ben szeptember 21-e egyike lett 

a Hadi Dicsőség napjainak.  

Dolgorukov (Dolgorukijok; Долгоруковы, Долгорукие) Orosz nemesi család a 16-20. 

században. Legjelentősebb képviselőik a 18. században éltek. A palotaforradalmak korában 

kiszorították a Mensikovokat a hatalomból (1727). Alekszej Grigorjevics ~ a főmagisztrátus 

elnöke (1723-28), majd II. Péter közeli bizalmasa és Legfelsőbb Titkos Tanács tagja volt, 

lánya, Jekatyerina a cár jegyese lett. Péter halála után a ~-család megpróbálta rávenni az új 

uralkodót, Anna Ivanovnát saját hatalma korlátozására, azonban a kísérlet meghiúsult, és a 

család több tagját száműzték, köztük Alekszej Grigorjevicset, fiát, Ivan Alekszejevicset, és a 

Legfelsőbb Titkos Tanácsba szintén beválaszott Vaszilij Lukics ~-ot, utóbbiakat 1739-ben 

kivégezték. Pozícióját egyedül Vaszilij Vlagyimirovics ~ tarthatta meg, aki ellenezte az Anna 

hatalmát korlátozni kívánó ún. Kondíciókat. Rövidesen azonban őt is letartóztatták, és csak 

Erzsébet hatalomra kerülését követően szabadult ki, aki rögtön a Hadi Kollégium élére 

helyezte őt. 

doni kozákok (донские казаки) A kozákok egyik, legnépesebb csoportja. Nagy Péter idején 

az Orosz Birodalom fennhatósága alá kerültek. A Doni Kozák Had, bár politikai autonómiáját 

folyamatosan elvesztette, az Orosz Birodalom idején számos privilégiummal rendelkezett 

katonai szolgálataiért cserébe. A fehér mozgalom támogatóiként a bolsevik rezsim idején a ~ 

komoly represszióknak voltak kitéve, a Szovjetunió széthullását követően számuk ismét nőni 

kezdett.  

Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics (Фёдор Михайлович Достоевский, 1821-1881) Orosz 

író, a 19. századi orosz irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja. Korai időszakában élesen 

bírálta a fennálló rendszert, a nyugatosokhoz húzott, a Petrasevszkij-kör felszámolásakor őt is 

letartóztatták, száműzték. Visszatérését követően az ún. talajosság híve lett, Oroszországnak 



messianisztikus szerepet jósol. A lélektani regény mestere. Főbb művei a Bűn és bűnhődés, 

valamint A Karamazov-testvérek. 

Drinápolyi békeszerződés (Адрианопольский мирный договор) 1829. szeptember 14-én 

kötött békeszerződés Oroszország és Törökország között. A szerződésben Törökország 

elismerte Oroszország kaukázusi foglalásait, Szerbia és Görögország autonómiáját, valamint 

kártérítés fizetését vállalta, melynek megtörténtéig beleegyezett Moldva és Havasalföld orosz 

megszállásába. Ezen kívül az orosz kereskedelmi hajók korlátlan szabad átjárást kaptak a 

Dardanellákon keresztül. 

duma (дума) 1. A középkori Oroszországban az uralkodó tanácsadó testülete, amely 

bojárokból (nagybirtokosok) állt. 2. Az 1905-ös forradalom során létrejött parlament, amely 

tényleges hatalommal csak az 1917-es februári polgári forradalom és az 1917 novemberi 

bolsevik hatalomátvétel között rendelkezdett. 

dvorjansztvo (дворянство) Az udvari nemesség, majd a teljes nemesség megnevezése a cári 

Oroszországban. A 17-18. században katonai vagy adminisztratív szolgálatra voltak 

kötelezve, 1785-ben a nemesi kiváltságlevél ezt megszűntette, és privilegizált nemesi réteggé 

alakította át a ~-t. 1917-ben kiváltságaikat eltörölték, számos képviselője üldöztetésnek volt 

kitéve. 

Dzerzsinszkij, Felix Edmundovics (Феликс Эдмундович Дзержинский, 1877-1926) 

Lengyel származású kommunista politikus, 1917-1924 között a Cseka irányítója, a vörös 

terror, a bolsevikok ellenzékével szembeni politikai üldözés egyik fő irányítója a 

polgárháború idején. 

E 

egyedöröklés (единонаследие) Nagy Péter által 1714-ben bevezetett rendelkezés, mely 

szerint a nemesi birtokokat csak a birtokos egyetlen utóda örökölhette.  

Egyesült Szlávok Társasága (Общество соединенных славян) Titkos dekabrista társaság, 

mely pánszláv nézeteket vallott. A tisztként szolgáló Boriszov-testvérek és Ljubljinszkij 

lengyel nemes alapította 1823-ban. Céljuk egy a szláv államokat tömörítő demokratikus 

föderatív köztársaság létrehozása volt. 1825-ben egyesültek a Déli Társasággal. 



Egységes Oroszország (orosz Единая Россия) 2001-ben alapított orosz politikai párt, 

Vlagyimir Putyin elnök támogatói hozták létre. Alapítása óta négy parlamenti (2003, 2007, 

2011, 2016), valamint három elnökválasztáson (2004-ben és 2012-ben Putyin, 2008-ban 

Dmitrij Medvegyev révén) tudott győzni. Konzervatív pártként identifikálja magát, de facto 

gyűjtőpártként funkcionál, az elnök híveit és a kormányzat támogatóit fogja egybe. 

Ehrenburg, Ilja Grigorovics (Илья Григорьевич Эренбург, 1891-1967) Zsidó származású 

orosz-szovjet író, sokáig párizsi emigrációban élt. A második világháború idején a szovjet 

háborús propaganda egyik vezető alakja, Sztálin halálát követően az irodalmi desztalinizáció 

egyik szorgalmazója volt.  

Eisenstein, Szergej Mihajlovics (Сергей Михайлович Эйзенштейн, 1898-1948) 

Filmrendező, a szovjet filmkészítés egyik úttörője, a nemzetközi filmtörténet korszakos 

alakja. 1925-ös, a Potyemkin páncélos című filmjét 1958-ban első helyen választották be az 

addigi legjobb filmeket összegyűjtő ún. brüsszeli tizenkettő listájára. További ismert filmjei A 

jégmezők lovagja, illetve a Rettegett Iván.   

Erzsébet (Jelizaveta Petrovna, Елизавета Петровна, 1709-1761) Orosz cárnő (1741-1761). 

I. Péter és I. Katalin lánya. Rendezte az ország pénzügyi viszonyait. Részt vett a hétéves 

háborúban, jelentős győzelmeket aratva a poroszok felett. Uralkodása alatt alapították a 

moszkvai egyetemet (1755). 

északi háború (Северная война) Két északkelet-európai konfliktus megnevezése. 1. X. 

Károly svéd király harca a lengyel trónért 1654-60 között. Lengyelország szövetségesei: 

Brandenburg, Dánia és Ausztria. Ugyanebben a háborúban a svédek megszerzik Livlandot 

Oroszországtól. A háborúba Erdély is beavatkozott II. Rákóczi György vezetésével. 2. Nagy 

~; Svédország háborúja Dánia, Lengyelország és Oroszország ellen 1700-1721 között. XII. 

Károly svéd irály kezdeti győzelmei után teljes vereséget szenvedett I. Péter orosz cártól. A 

háborút lezáró nystadti békében Svédország elvesztette korábbi baltikumi hódításait, valamint 

nagyhatalmi szerepét, Oroszország pedig európai szintű hatalommá vált. 

Északi Társaság (Северное общество) Titkos dekabrista szervezet. Központja 

Szentpétervár volt. 1822-ben alapította Nyikita Muravjov és Nyikolaj Turgenyev. Programjuk 

az Alkotmány nevet viselte, mérsékeltebb nézeteket képviselt, mint a Déli Társaság. A 

dekabrista felkelés után felszámolták.  



eszerek (Szocialista-forradalmárok Pártja, эсеры, Партия социалистов-революционеров) 

Szociálforradalmárok, a narodnyik mozgalom folytatói, fő céljuk a cári rendszer megdöntése, 

illetve a földosztás volt. Elsősorban a parasztságra támaszkodtak. Vezetőjük Kerenszkij az 

1917-es februári forradalom után miniszterelnök volt egy ideig. A bolsevik hatalomátvételt 

követően egy ideig a kommunistákkal együtt kormányoztak, de később egymás ellen 

fordultak, és a bolsevikok leszámoltak velük. Legfontosabb vezetőjük Viktor Csernov 

voltak. 

eurázsianizmus (orosz Евразийство) Az 1917-es forradalmak utáni orosz emigráció 

körében kialakult politikai ideológia, amely szerint Oroszország (ill. a Szovjetunió) mind 

Európától, mind Ázsiától eltérő, önálló civilizáció, Eurázsia. Az ~ alapgondolata Nyikolaj 

Trubeckoj 1920-as, Európa és az Emberiség című művéből származik, melyben a világ 

népeinek összefogását javasolta a dekadens és kizsákmányoló, egoista Európával szemben. 

Egy másik orosz emigráns gondolkodó, Pjotr Szavickij Trubeckoj művére reagálva állította 

szembe Eurázsiát, mint önálló civilizációt Európával, és vetette meg ténylegesen az ~ alapjait. 

Trubeckojon és Szavickijen kívül fontosabb képviselője volt még Pavlo Szuvcsinszkij és 

Georgij Florovszkij. Az eurázsianisták elvetették a pánszlávizmust (bár ideológiájuk számos 

elemét a szlavjanofilektől vették át), nagy jelentőséget tulajdonítottak az orosz történelemben 

a mongol uralomnak, Dzsingisz kán birodalmát az első eurázsiai birodalomnak és ezáltal az 

Orosz Birodalom előfutárának tartották. A szovjet vezetéshez és a Szovjetunió rendjéhez való 

viszonyulásuk felemás volt: támogatták az erős központi hatalmat és az önálló, a Nyugattól 

elforduló külpolitikát, azonban elvetették a kommunizmust mint ideológiát, annak nyugati 

gyökerei és ateizmusa miatt. Az 1920-as években az orosz emigráns körökben jelentős 

népszerűségre szert tevő ~ hanyatlása is a szovjet rezsim kérdése kapcsán kezdődött, hiszen 

ez a vita jobb-, illetve baloldali eurázsianistákra szakította a mozgalmat. Az ~ nagy hatással 

volt Lev Gumiljov szovjet etnográfusra és földrajztudósra, illetve a rendszerváltás utáni orosz 

nemzetibolsevikokra.  

F 

fehér helyek/fehér földek (белые места/белые земли) Az állami adók fizetése alól 

mentesült földek a 16-17. századi Oroszországban. 

fehér mozgalom (белое движение) a cári Oroszország visszaállítására törekvő orosz 

politikai és katonai mozgalom, melyet elsősorban a nemesség, a tisztikar és a pravoszláv 



egyház támogatott.  Katonai szárnyát fehérgárdistáknak nevezték. Vezetője előbb Gyenyikin, 

majd Vrangel tábornok volt. A ~ az orosz polgárháborúban vereséget szenvedett a 

bolsevikoktól. 

Fekete százak (Черносотенцы) Reakciós, populista csoportok megnevezése, amelyek 

támogatták az abszolutizmust és antiszemita akciókat hajtottak végre. Gyakran felléptek az 

egyetemisták és értelmiségiek ellen is, a hatóságok közömbössége mellett. 

Feofan Grek (Theofanész, a Görög; Феофан Грек, 1340 k.-1410 k.) Görög származású 

festő, aki a novgorodi Úr Színeváltozása templom freskóit készítette. Ezen kívül jelentős 

könyvillusztrátor is volt. 

Fjodor, I., Ivanovics (Фёдор I Иваниович, 1557-1598) Orosz cár (1584-1605). IV. Iván 

harmadik fia. Mivel gyengeelméjű volt, az országot gyakorlatilag Borisz Godunov 

kormányozta. Halálával kihalt a Rurik-dinasztia. Fia, Dmitrij 1591-ben tisztázatlan 

körülmények között elhunyt (l. még: ál-Dmitrij). 

Fjodor, II., Boriszovics (Фёдор II Борисович, 1589-1605) Orosz cár 1605-ben, Borisz 

Godunov fia. Trónra lépését követően nem sokkal a bojárok anyjával együtt meggyilkolták, és 

az első ál-Dmitrijt ültették a trónra. 

Fjodor, III., Alekszejevics (Фёдор III Алексеевич, 1661-82) Orosz cár (1676-82). Fiatal 

kora miatt gyakorlatilag előbb anyja családja, a Miloszlavszkijek, majd Vaszilij Golicin uralta 

az országot. Az ő uralkodása alatt törölték el a mesztnyicsesztvót.  

Fjodorov, Ivan (Иван Фёдоров, ?-1583) Orosz nyomdász, akit hagyományosan az első orosz 

nyomtatott könyv kiadójának tartanak. Bár az 1550-es években már nyomtattak könyveket 

Moszkvában a IV. Iván által az országba hívott dán Hans Missenheim révén, az első ismert 

kiadási évű mű valóban ~ nevéhez fűződik (1564, Aposztol). Később ~ a Rzecz Pospolitába 

távozott, ahol a galíciai könyvnyomtatás alapítója lett. 

Fjodorov, Nyikolaj Fjodorovics (Николай Фёдорович Фёдоров, 1828-1903) Orosz 

filozófus, aki szerint a tökéletes, osztálynélküli társadalom akkor jöhet létre, amikor az ember 

teljesen uralkodni képes a természeti erők felett, és lehetővé válik a holtak feltámasztása is.  



főmagisztrátus (главный магистрат) A városi közigazgatási intézmények – magisztrátusok 

– központi irányító intézménye Oroszországban a péteri reformokat követően. 

Frank, Szemjon Ljudvigovics (Семён Людвигович Франк, 1877-1950) Filozófus, marxista, 

szociáldemokrata gondolkodó. 1912-22 között egyetemi tanár, 1922-ben Berlinbe emigrált, 

később Párizsban és Londonban élt.  

Frunze, Mihail Vasziljevics (Михаил Васильевич Фрунзе, 1885-1925) Bolsevik katonai 

vezető. Részt vett az 1905-ös forradalomban. 1919-ben vereséget mért Kolcsak admirálisra, 

majd 1920-ban Vrangel csapataira. A párton belüli harcokban Sztálin támogatója volt, 1925-

ben hadügyi és tengerészeti népbiztos. Egy gyomorműtét során halt meg. Halála után 

feltételezések kaptak szárnyra, miszerint régi riválisa, Trockij, esetleg maga Sztálin állhat 

halála mögött. 1926-1991 között szülővárosa, a kirgizisztáni Biskek a Frunze nevet viselte.  

FSZB l. Szövetségi Biztonsági Szolgálat 

futurizmus (футуризм) Művészeti mozgalom az 1910-20-as években, mely francia és olasz 

hatásra, teljesen szakítva a korábbi művészeti formákkal, új, a 20. századnak megfelelő 

művészet kialakítására törekedett. Legismertebb orosz képviselői Velemir Hlebnyikov és 

Vlagyimir Majakovszkij voltak.  

G 

Gagarin, Jurij Alekszejevics (Юрий Алексеевич Гагарин, 1934-68) Űrhajós. 1961 

áprilisában ő lett az első ember, aki az világűrbe jutott. 1968-ban légi balesetben halt meg. 

Gapon, Georgij Apollonovics (Георгий Аполлонович Гапон, 1870-1906) Pópa, 1903-ban 

megalapította az Szentpétervár Gyári Munkásainak Gyülekezetét. 1905 januárjában petíciót 

készített, a munkások tömege élén a cári palota elé vonult, az illegális menet azonban az ún. 

véres vasárnapba, a rendőrség kb. 130 ember halálát okozó sortűzébe torkollott. Ez az 

esemény volt az 1905-1907-es forradalom egyik közvetlen kiváltója. ~ ezt követően az orosz 

forradalmi emigráció vezetője volt, majd hazatért, de rövidesen meggyilkolták, mivel 

felmerült, hogy együtt működött a cári titkosszolgálattal. Kapcsolata az Ohrankával, ill. 

halálának körülményei máig tisztázatlanok. 



gilde (гильдия) Eredetileg céh, a kézműveseket vagy kereskedőket tömörítő városi szövetség. 

1719-től a péteri reformok során jelenik meg Oroszországban a ~ kifejezés, mely a városi 

lakosság vagyoni kategóriáinak elnevezése volt. A péteri reformok a teljes orosz városi 

lakosságot reguláris polgárságra és „alantas emberekre” osztották, előbbi csoporton belül két 

~-t hozva létre, később ezek száma háromra nőtt. 

glasznoszty (гласность) Gorbacsov szovjet pártfőtitkár reformprogramja, amely a politikai 

rendszer reformját, az egypártrendszert megtartva korlátozott pluralizmus bevezetését, a nem 

kommunista irányítás alatt álló társadalmi szervezetek alakításának engedélyezését célozta, 

liberálisabb sajtótörvények, korlátozott sajtószabadság bevezetésével pedig demokratikus 

közvéleményt kívánt megteremteni. 

Glinka, Fjodor Nyikolajevics (Фёдор Николаевич Глинка, 1786-1880) Misztikus-vallásos 

költő, részt vett az 1812-es honvédő háborúban, majd a dekabristák mozgalmában. 

Glinka, Mihail Ivanovics (Михаил Иванович Глинка, 1804-1857) Zeneszerző. 

Szentpéterváron, Itáliában és Berlinben tanult. Az orosz nemzeti klasszikus zene egyik első 

képviselője, aki elvetette a nyugati hatásokat és az orosz népzene által inspirálódott. Számos 

opera zeneszerzője, legismertebbek az Ivan Szuszanyin és a Ruszlán és Ludmilla. 

Glinszkaja, Jelena (Елена Глинская, ?-1538) III. Vaszilij felesége, IV. Iván anyja. Férje 

halálát (1533) követően a fiatal Iván mellett az ország ügyeinek irányítója. Rendkívül 

népszerűtlen volt, a bojárság figyelmen kívül hagyásával kormányzott. 

Godunov, Borisz Fjodorovics (Борис Фёдорович Годунов, 1551 k.-1605) Orosz cár (1598-

1605), 1578-tól bojár, 1584-től lovászmester és a Zemszkij Prikaz feje, nővére, Irina révén 

Fjodor Ivanovics cár sógora és a gyenge elméjű cár helyett az ország valódi ura, annak halála 

után örököse. Uralkodását végigkísérte a vád, miszerint ő állt a trónörökös, Dmitrij, Fjodor 

testvérének rejtélyes halála (1591) mögött. Szerepet játszott a moszkvai patriarkátus 

megalapításában, fokozta a jobbágyok röghöz kötöttségét. 1601-1603 között súlyos éhínség 

sújtotta az országot, parasztfelkelések kezdődtek, a helyzetet pedig egy magát Dmitrij 

hercegnek kiadó trónkövetelő megjelenése is tetézte. ~ legyőzte az ál-Dmitrij seregeit, 

azonban rövidesen váratlanul meghalt, a bojárok pedig egy palotaforradalom során 

lemészárolták feleségét, és fiát, II. Fjodor cárt. 



Gogol, Nyikolaj Vasziljevics (Николай Васильевич Гоголь, 1809-1852) Ukrán származású 

író. Sokan az első realista írónak tartják, műveiben azonban szürreális elemek is fellelhetők. 

Ismertebb művei A köpönyeg, Az orr, illetve a Holt lelkek. Az 1840-es években sokáig 

külföldön élt, a vallásos miszticizmus rabjává lett. Élete utolsó időszakát súlyos melankólia 

jellemezte, a Holt lelkek második részének kéziratát is megsemmisítette. 

Golicin (Голицын) Orosz nemesi család, eredete a 15. századig nyúlik vissza. Felemelkedése 

17. század végén kezdődött, amikor Szófia régensnő legközelebbi tanácsadója Vaszilij 

Vaszilijevics (Василий Васильевич, 1643-1714), I. Péter nevelője pedig Borisz 

Alekszejevics ~ (Борис Алексеевич, 1654-1713) volt. A legismertebb ~-ek azonban 

nagybátyjuk, Mihail Andrejevics (Михаил Андреевич, 1639-1687) fiai voltak, akik a 

Dolgorukovokkal együtt II. Péter idején az országot ténylegesen irányították. A 18-19. 

században is számos vezető tisztséget viseltek. Alekszandr Nyikolajevics (Александр 

Николаевич, 1773-1844) ~ oktatási miniszter, és I. Sándor cár egyik fő tanácsadója volt.  

Golicin, Dmitrij Mihajlovics (Дмитрий Михайлович Голицын, 1665-1737) Orosz 

államférfi. Előbb a kincstárral (1718-1722), majd a kereskedelmi ügyekkel foglalkozó 

kollégium vezetője (1727-1730) volt. Annak ellenére, hogy az alkotmányos párt vezéralakja 

volt, nem érintették az Anna Ivanovna hatalomra kerülését követő repressziók. 1736-ban 

azonban a Kantemir-család örökségével kapcsolatos machinációk vádjával letartóztatták és 

elítélték, rövidesen pedig meghalt. 

Golicin, Mihail Mihajlovics (idősebb) (Михаил Михайлович Голицын (Старший), 1675-

1730) Orosz katona, államférfi, a Golicin-család legfiatalabb, ún. Mihajlovics-ágának tagja. 

Részt vett az északi háborúban. 1727-től a Legfelsőbb Titkos Tanács tagja, 1728-30 között 

a Hadi Kollégium vezetője volt. Részt vett az 1730-as palotaforradalomban és a Kondíciók 

benyújtásában, ennek ellenére pozíciójában maradhatott. Rövidesen azonban tisztázatlan 

körülmények között meghalt. 

Golovkin, Gavril Ivanovics (Гаврил Иванович Головкин, 1660-1734) Az első orosz 

államkancellár 1709-től, I. Péter útitársa a „nagy követség” idején. I. Katalin idején a 

Legfelsőbb Titkos Tanács tagja, Anna Ivanovna idején is megőrizte befolyását. 

Gorbacsov, Mihail Szergejevics (Михаил Сергеевич Горбачёв, 1931-) Politikus, 1955-től a 

Komszomolnál, 1962-től az SZKP-ban tevékenykedett. 1966-tól az SZKP sztavropoli városi 



bizottságának első titkára, 1968-tól a Sztavropoli Határterület bizottságának második, 1970-

78 között első titkára. 1971-től a KB tagja, 1980-91 között a Politbüro tagja, 1985-91 között 

a párt főtitkára, 1988-91 között előbb a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének 

elnöke, majd a Legfelsőbb Tanács elnöke, végül a Szovjetunió elnöke. A peresztrojka 

kezdeményezője. Nem tudta megállítani a Szovjetunió széthullását, az 1991-es augusztusi 

puccsot követően lemondott a főtitkári tisztségről, majd decemberben a Szovjetunió elnöki 

tisztjéről is. 

Gorcsakov, Alekszandr Mihajlovics (Александр Михайлович Горчаков, 1798-1883) 

Diplomata, 1856-tól 1882-ig külügyminiszter, 1866-tól kancellár. 1871-ben elérte a krími 

háborút lezáró párizsi békeszerződés korlátozó intézkedéseinek feloldását, 1875-ben 

diplomáciai úton megakadályozta a német-francia háború kirobbanását, 1878-ban az orosz-

török háború során elérte a nagyhatalmak semlegességét. A három császár szövetségének 

egyik kezdeményezője volt. 

Gorkij, Makszim (eredeti nevén Alekszej Makszimovics Peskov; Максим Горький, Алексей 

Максимович Пешков, 1868-1936) Irodalomteoretikus, író, kritikus. A kapitalista társadalom 

bírálója. Fő művei az Anya, ill. a Klim Szamgin élete. A bolsevikok támogatója volt, 1906-13 

között Caprin élt emigrációban. A februári forradalom után Új Élet néven saját politikai 

mozgalmat alapít, egy ideig bírálja a bolsevikokat, 1919-től együttműködik a rendszerrel. 

1921-28 között Olaszországban élt. 1928-ban hazatért, ünnepelt íróként fogadják, a szocialista 

realizmus alapítójaként tisztelik. 1932-től az Írószövetség vezetője. Sztálin közeli barátja volt. 

1932-90 között Nyizsnyij Novgorod a Gorkij nevet viselte. 

goszty (гость) A főkép külföldi származású nagykereskedők elnevezése a középkori és kora 

újkori Oroszországban.  

GPU l. Cseka 

Grande Armée (fr.=Nagy Hadsereg) Napóleon 1812-ben Oroszország ellen vonuló 

hadserege, mely szinte teljes egészében elpusztult az orosz tél és a partizánháború 

következtében. 

Grinevickij, Ignatyij Jakimovics (Игнатий Якимович Гриневицкий, 1857-1881) II. 

Sándor gyilkosa 1881. március 13-án. ~ is meghalt a bombamerénylet során. 



Gromiko, Andrej Andrejevics (Андрей Андреевич Громыко, 1909-1988) Szovjet 

diplomata. 1931-től a kommunista párt tagja, 1956-tól a Központi Bizottság tagja. 1943-46 

között a Szovjetunió amerikai, 1952-53 között nagy-britanniai nagykövete, 1946-48 között 

szovjet képviselő az ENSZ BT-ben. 1947-52, ill. 1953-57 között helyettes külügyminiszter, 

1957-85 között külügyminiszter. 1983-85 között miniszterelnök-helyettes. 1985-88 között a 

Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke. 

Gulag (orosz Главное управление лагерей = Táborok Főigazgatósága) Az NKVD (l. Cseka) 

irányítása alatt álló kényszermunka- és büntetőtáborok rendszere a sztálini Szovjetunióban. 

Gyenyikin, Anton Ivanovics (Антон Иванович Деникин, 1872-1947) Orosz tábornok, részt 

vett az első világháborúban. A bolsevik hatalomátvételt követően a fehér mozgalom katonai 

vezetője, az Orosz Birodalom déli területein jelentős területeket foglalt el az antant 

segítségével. A bolsevikok 1919-ben vereséget mértek rá, helyét Vrangel vette át. Emigrált, 

egy ideig Magyarországon élt. Franciaországban halt meg.  

György-nap (Юрьев день) A szláv népi naptár egyik napja, november 26-a a régi, december 

9-e a Gergely-naptár szerint. A 16. században a parasztok a ~-ot követően költözhettek át 

egyik földesúrtól a másikhoz, mivel ez a nap jelezte az őszi földmunkák végeztét. 

H 

hadikommunizmus (военный коммунизм) A szovjet kormány (bolsevikok) 

gazdaságpolitikája az intervenció és a polgárháború alatt, 1918 és 1921 tavasza között. 

Kényszerintézkedések sorozatával a teljes gazdaságot a honvédelem érdekeinek rendelték alá. 

Az irányítást teljesen centralizálták, államosították a kis- és középüzemeket, beszolgáltatási 

rendszert vezettek be. Általános munkakötelezettséget rendeltek el, a munkabéreket 

természetben fizették ki, megpróbálták pénz nélkül működtetni a gazdaságot. A ~sal 

elégedetlenkedő parasztság tömegesen lázadt fel, s főként ennek következtében került sor a 

parasztság terheinek csökkentésére, a NEP bevezetésére 

hágai konferencia (Гаагская конференция) 1922-es nemzetközi konferencia, melynek célja 

a nyugati hatalmak Szovjet-Oroszországgal való gazdasági nézeteltéréseinek (a cári 

Oroszország adósságainak kérdése, kártérítés az államosított nyugati tulajdonért) rendezése 

volt. A szovjetek célja az volt, hogy elérjék kormányuk diplomáciai elismerését. A 

konferencia eredménytelenül zárult. 



Halhin-goli összecsapások (Бои на Халхин-Голе) Szovjet-japán katonai incidensek sorozata 

1939 májusa és szeptembere között Mongólia területén, mely a szovjet és mongol csapatok 

győzelmével ért véget. A ~-ban elszenvedett vereség, valamint a Molotov-Ribbentrop 

paktum következtében a japánok letettek a Szovjetunió irányába történő terjeszkedési 

törekvéseikről, és Dél-Kelet-Ázsia felé fordították figyelmüket. 

Harmadik Internacionálé l. Komintern 

három császár szövetsége (Союз трёх императоров) Németország, az Osztrák-Magyar 

Monarchia és Oroszország szövetsége 1873-ban, amely Franciaország ellen irányult. A 

Monarchia és Oroszország balkáni ellentétei miatt a szövetség már az 1878-as berlini 

kongresszustól kezdve formálissá vált, bár hivatalosan csak az 1880-as években bomlott fel. 

Haszan-tavi csata (Хасанские бои) Szovjet-japán katonai incidens 1938 nyarán. Miután a 

szovjetek megszállták a vitatott Csangkufeng-magaslatot, és a japánok felszólítása ellenére 

sem vonultak ki, a japán Kvantung-hadsereg támadást indított ellenük, mely azonban a 

kezdeti sikerek ellenére kudarcot vallott.  

Herzen, Alekszandr Ivanovics (Александр Иванович Герцен, 1812-1870) Radikális 

újságíró és politikai gondolkodó. Úgy vélte, az obscsina lehet a jövő orosz szocializmusának 

alapja. Nagy hatással volt mind a szocialista, mind a liberális gondolkodásra Oroszországban. 

Élete jelentős részét emigrációban töltötte, ő volt a Kolokol c. lap szerkesztője.  

hidegháború (холодная война) A II. világháború után 1989-ig, a kelet-európai 

rendszerváltozásokig tartó időszak, amelyet a Szovjetunió és az Egyesült Államok több 

területre kiterjedő nagyhatalmi szembenállása jellemzett. A közöttük zajló katonai és 

gazdasági versengés az érdekszférák megőrzéséért és újabbak megszerzéséért soha nem 

torkollt a két fél közvetlen fegyveres konfliktusába, de a befolyási területeken időnként véres 

háborúkat okozott. Az 1980-as évek végére a szovjet tömb gazdaságilag nem bírta a 

fegyverkezési versenyt, ami a Szovjetunió összeomlásához vezetett. A hidegháborúból így az 

Egyesült Államok került ki győztesen. 

Hiwi (ném. Hilfswiliger = önkéntes) A német-szovjet háború kirobbanását követően így 

nevezték a németekkel együttműködő szovjet lakosokból toborzott nem harcoló alakulatok 

tagjait. 



Honvédő Háború (Отечественная война) Az 1812-es francia-orosz háború orosz 

historiográfiában és történelmi emlékezetben használt elnevezése.  

Hruscsov, Nyikita Szergejevics (Никита Сергеевич Хрущёв, 1894-1971) Szovjet 

kommunista politikus. Sztálin halála után ragadta magához a hatalmat. 1953-64 között az 

SZKP főtitkára, 1958-64 között miniszterelnök. Formálisan elítélte a sztálini terrort, 

megpróbálta fellendíteni a stagnáló gazdaságot (szűzföldek feltörése, mezőgazdaság 

átszervezése, vegyipar fejlesztése). 1964-ben puccsal távolították el a hatalomból. 

I 

Ideiglenes Kormány (Временное правительство) az 1917-es februári forradalom után 

létrejött polgári demokratikus kormány Oroszországban, amelyet 1917. október 25-én 

(november 7-én) a bolsevikok államcsínye buktatott meg. Vezetője előbb Georgij Lvov 

herceg, majd Alekszandr Kerenszkij eszer vezető volt. 

imenyije (имение) 1714-ben ezen a néven egyesítették a formálisan feltételekhez nem kötött 

birtoktípust, a votcsinát, a szolgálati alapon birtokolt pomesztyével. Az ~ elidegeníthetetlen 

és oszthatatlan birtoktípus volt, amely így egyrészt megakadályozta a nemesi családok 

elszegényedését, másrészt – mivel csak egy fiú, általában (de nem kötelezően) a legidősebb 

örökölhette a birtokot – a fiatalabb nemesi fiúkat az állami szolgálat felé terelte. 

Iszkra (Искра) Orosz marxista emigráns politikai lap, amelyet 1900-ban Lenin alapított. 

Eleinte Németországban, később Angliában, majd Svájcban jelent meg. 1903-ban, az 

Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt szakadásakor Lenin is szakított a lappal, 

amely Plehanov befolyása alá került, és a mensevikek szócsöve lett. 1905-ben megszűnt. 

1917-ben rövid ideig újra kiadták Oroszországban, a bolsevikok azonban felszámolták.  

Iván Danyilovics, I., Kalita (Иван I Даниилович Калита, 1283/88-1340) Moszkvai 

fejedelem (1325-41). Hódító politikát folytatott. Több orosz fejedelemség területén jogot 

szerzett a tatár adók beszedésére és közvetítésére. Moszkvába költöztette a Kijevből 

Vlagyimirba menekült pátriárkát. Mindezzel megnövelte Moszkva politikai súlyát. 

Iván Ivanovics, II., Szép (Иван II Иванович Красный, 1326-59) Moszkvai fejedelem (1326-

59). 1354-től vlagyimiri nagyfejedelem. Tovább folytatta elődei harcát az orosz földek 

egyesítéséért. 



Iván Vasziljevics, III. (Иван III Васильевич, 1440-1505) Moszkvai nagyfejedelem (1462-

1505) A Moszkva központú egységes orosz állam megteremtője, bekebelezte Novgorodot, 

1480-ban pedig lerázta a tatár függőséget.  

Iván Vasziljevics, IV., Rettegett (Иван IV Васильевич Грозный, 1530-1584) Moszkvai 

nagyfejedelem, orosz cár (1533-1584). A moszkvai orosz állam megerősítését a közigazgatás 

újjászervezésével, központi hivatalok felállításával segítette uralkodása első felében. 

Meghódította a Kazanyi, Asztrahanyi és Szibériai Kánságokat. 1547-ben felvette a cári címet. 

Uralkodása második felében az ún. opricsnyina az ország destabilizálásához és politikai 

terrorhoz vezetett.  

Iván, V., Alekszejevics (Иван V Алексеевич, 1666-1696) Orosz cár, társuralkodó 1682-96 

között, a valódi hatalmat azonban előbb Szófia régensnő, majd Nagy Péter birtokolta. 

Gyermekei közül Anna Ivanovna léphetett trónra. 

Iván, VI., Antonovics (Иван VI Антонович, 1740-64) Orosz cár 1740-41 között, Anna 

Leopoldovna fia. Az 1741-es palotaforradalom után folyamatos fogságban élte az életét, míg 

egy szabadítási kísérlet során őrei meg nem gyilkolták.  

J 

Jagoda, Genrih Grigorjevics (szül. Enoch Gersevics Jehuda, Генрих Григорьевич Ягода, 

Енох Гершевич Иегуда, 1891-1938) Zsidó származású kommunista politikus, 1907-től a 

szociáldemokrata párt tagja, 1919-től a Cseka munkatársa, 1934-36 között belügyi népbiztos 

és az NKVD vezetője. Részt vett a sztálini tisztogatások előkészítésében, melyeknek 1938-

ban maga is áldozata lett.  

Jaltai konferencia (Ялтинская конференция) Churchill, Roosevelt és Sztálin 1945. február 

4-11. közötti találkozója, amelyen nyilatkozatot adtak ki a felszabadított Európáról. 

Kinyilvánították, hogy a háború után valamennyi európai népnek joga van szabadon 

megválasztani azt a kormányzati rendszert, amelyben élni akar. Megállapodtak a nácizmus 

teljes felszámolásáról, Németország háború utáni rendezéséről (az ország megszállási zónákra 

osztva a szövetségesek ellenőrzése alá került), a jóvátétel és a területi rendezés kérdéseiről. 

Véglegesen kijelölték Lengyelország háború utáni határait. Sztálin ígéretet tett, hogy a 

Szovjetunió az európai háború befejezését követő három hónapon belül hadat üzen Japánnak. 



Japán-szovjet megnemtámadási egyezmény (Пакт о нейтралитете между СССР и 

Японией) Japán és a Szovjetunió között 1941. április 13-án kötött semlegességi 

megállapodás, mely öt évre szólt. Az egyezmény értelmében Japán elismerte a Mongol 

Népköztársaságot, a Szovjetunió pedig Mandzsu-kuót. 1945. április 5-én a Szovjetunió 

felmondta a szerződést, 1945. augusztus 9-én pedig hadat üzent Japánnak. 

jégcsata (Ледовое побоище) 1242. április 5-én a Csúd-tó jegén vívott ütközet, melyben 

Alekszandr Nyevszkij vezetésével a novgorodi seregek vereséget mértek a Német 

Lovagrend, a Kardtestvérek Rendje, valamint Dánia csapataira. 

Jelcin, Borisz Nyikolajevics (1931-2007) Szovjet és orosz politikus, 1961-90 között az 

SZKP tagja. 1985-től a Központi Bizottság tagja. 1991-től az Orosz SZFSZK, majd az 

Oroszországi Föderáció elnöke. Elnöksége idején ment végbe a privatizáció folyamata, és 

ezzel összefüggésben az oligarchia kialakulása. 1999-ben miniszterelnökké nevezte ki 

Vlagyimir Putyint, aki az elnöki székben is az utóda lett. 

Jeszenyin, Szergej Alekszandrovics (Сергей Александрович Есенин, 1895-1925) Paraszti 

származású költő, az imazsinista irányzat képviselője. Feleségül vett egy Isadora Duncan 

nevű amerikai táncosnőt, akivel részeges botrányokkal terhelt európai körútra ment, majd 

visszatért Oroszországba, ahol az átalakuló társadalom miatti kiábrándultsága okán öngyilkos 

lett. 

Jezsov, Nyikolaj Ivanovics (Николай Иванович Ежов, 1895-1940) Szovjet politikus, 1917-

ben, még a hatalomátvétel előtt csatlakozott a bolsevikokhoz. Az 1930-as években indult meg 

pártbéli felemelkedése. 1935-39 között a Központi Bizottság tagja, 1936-38 között belügyi 

népbiztos, az NKVD vezetőjeként a sztálini Nagy Terror egyik fő irányítója. 1938-tól hatalma 

csökkent, rövidesen perbe fogták, majd 1940-ben kivégezték.  

júliusi felkelés (Июльский мятеж) Felkelés Petrográdban 1917. júl. 3-5. (16-18.) között, 

melyet egyes bolsevik csoportok és más szélsőbaloldali erők kezdeményeztek. Az Ideiglenes 

Kormány a felkelést leverte, következtében a bolsevik vezetők, köztük Lenin is illegalitásba 

kényszerültek.  

K 



kadetok (кадеты) Az orosz Alkotmányos Monarchista Párt (Конституционно-

демократическая партия) híveinek neve a párt nevének orosz rövidítése után. A párt az 

alkotmányos demokratikus monarchia bevezetéséért és Oroszország föderatív átalakításáért 

szállt síkra, tömegbázisuk a liberális városi polgárság és az értelmiség volt. Alapító-vezetője 

Pavel Miljukov volt. A párt tagja volt Georgij Lvov herceg is, az Ideiglenes Kormány első 

vezetője.  

Kaganovics, Lazar Mojszejevics (Лазарь Моисеевич Каганович, 1893-1991) Zsidó 

származású szovjet politikus, Sztálin közeli bizalmasa. A forradalom előtt is a bolsevikok 

híve. 1924-től a Központi Bizottság, 1930-tól a Politbüro tagja. Számos gazdasági 

népbiztosi és miniszteri tisztséget viselt az 1930-50-es években. 1957-ben Molotovval és 

Malenkovval együtt kizárták a pártból Hruscsov elleni szervezkedésük miatt.  

Kalinyin, Mihail Ivanovics (Михаил Иванович Калинин, 1875-1946) Szovjet politikus. 

1898-ban lépett be az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspártba. 1919-1938 között az 

Össz-orosz Szovjetkongresszus Központi Végrehajtó Bizottságának vezetőjeként, 1938-46 

között a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnökeként a Szovjetunió államfője 

volt. 1926-46 között a Politbüro tagja. 1931-90 között Tver a Kalinyin nevet viselte. 1945-

ben Königsberg a Kalinyingrád nevet vette fel, melyet mai napig visel.  

Kalinyingrád (Калининград) A korábbi Königsberg, 1255-ben alapította a Német 

Lovagrend. A 15. század közepétől a Lovagrend nagymestereinek, majd a porosz 

hercegeknek a székhelye, 1701-től a porosz királyok koronázóvárosa. A versailles-i békét 

követően is Németország kötelékében maradt, az anyaországtól területileg elválasztott Kelet-

Poroszország központja. 1945-ben, Németország második világháborús vereségét követően a 

Szovjetunióhoz került, német lakosságát kitelepítették, a város a ~ nevet vette fel Mihail 

Kalinyin után. 1991 után Oroszország enklávéja maradt.  

Kamenyev, Lev Boriszovics (Лев Борисович Каменев, 1883-1936) Szovjet bolsevik vezető. 

1919-26 között a Politbüro tagja. Kezdetben Trockij csoportjához tartozott, a későbbiekben 

Sztálin mellé állt. Az 1930-as évek koncepciós pereiben Sztálin elítéltette és kivégeztette. 

1988-ban rehabilitálták. 



Karamzin, Nyikolaj Mihajlovics  (Николай Михайлович Карамзин, 1766-1826) orosz író, 

költő, publicista, történetíró, nyelvújító. Főműve az orosz állam történetéről írott 12 kötetes 

munkája. 

Katalin (Jekatyerina) Ivanovna (Екатерина Ивановна, 1691-1733) Mecklenburgi 

hercegnő. Férje Karl Leopold zu Mecklenburg-Schwerin herceg. V. Iván cár lánya, Anna 

Ivanovna cárnő testvére, Anna Leopoldovna anyja, VI. Iván nagyanyja. 

Katalin, I., (Jekatyerina Alekszejevna, Екатерина Алексеевна; 1684-1727) Orosz cárnő 

(1725-27). Maria Skowronska (Marija Szkovronszkaja) néven litván paraszti családból 

származott, Nagy Péter szeretője, majd felesége volt. 1726-ban létrehozta a Legfelsőbb 

Titkos Tanácsot. 

Katalin, II., Nagy (Jekatyerina Alekszejevna, szül. Sophie Auguste Friederike von Anhalt-

Zerbst-Dornburg, Екатерина II Алексеевна, 1729-96) Orosz cárnő (1762-96). Német 

hercegnőként Stettinben született, 1744-ben tért át az pravoszláv hitre, 1745-ben a későbbi 

III. Péter felesége lett. 1762-ben került trónra, miután a Grigorij Orlov és Grigorij 

Potyemkin vezette államcsíny megdöntötte férje uralmát. A francia felvilágosodás híve volt, 

levelezett Voltaire-rel. Nevéhez kapcsolják Oroszországban a felvilágosult abszolutizmust, 

bár a reformok gyakorlati politikájában szerény szerepet játszottak. A Pugacsov-felkelés 

leverését követően belpolitikája represszívvé vált. Eredményes külpolitikájával megerősítette 

az ország nagyhatalmi helyzetét, két törökellenes háborúja során megszerezte a Fekete-tenger 

északi partvidékét és a Krím-félszigetet. Részt vett Lengyelország felosztásaiban. 

katlancsata (котёл) A második világháborúban alkalmazott taktika, amelynek során a német 

csapatok gyors előrenyomulással elszakították egymástól a szovjet egységeket, amelyeket 

egyenként bekerítettek, majd megadásra kényszerítettek. 1942-től a szovjetek is alkalmazták 

ugyanezt a taktikát a német csapatokkal szemben (pl. Sztálingrádnál). 

Katonai Forradalmi Bizottság (Военно-революционный Комитет) A munkás és 

katonatanácsok mellett létrejött harci szervezetek 1917 második felében. A petrográdi ~ 

jelentős szerepet játszott az 1917-es októberi bolsevik hatalomátvételben. 

katonai települések (военные поселения) 1810-1857 között a hadsereg létszámának tartós 

kiadásemelkedés nélküli növelése szándékával működtetett kolóniák, melyben a katonai 

szolgálatot békeidőben termelési feladatokkal kapcsolták össze. 1857-ben a ~-et felszámolták. 



Kaukázusontúli Szocialista Föderatív Szovjet Köztársaság (Закавказская 

Социалистическая Федеративная Советская Республика) A Grúz, Örmény és 

Azerbajdzsáni Szovjet Szocialista Köztársaságok 1922-1937 között fennálló föderációja, 

amely a Szovjetunió egyik alapító tagja volt. 

keleti kérdés (восточный вопрос) A 19. század második felében a válságba került Török 

Birodalom felbomlásának, a balkáni államok kialakulásának, és az ezzel kapcsolatos 

nagyhatalmi lépéseknek az összefoglaló elnevezése. Oroszország a Török Birodalom balkáni 

területeinek, illetve a tengerszorosoknak (Boszporusz és Dardanellák) megszerzésére 

törekedett, az Osztrák-Magyar Monarchia balkáni hegemóniát igyekezett kivívni, Anglia és 

Franciaország viszont a Török Birodalom területi egységének megőrzésében volt érdekelt. 

keleti Locarno (восточный Локарно) Barthou francia külügyminiszter terve Hitler 

hatalomra jutása után, amely ara irányult, hogy Németország esetleges keleti előretörésének 

megakadályozására (a locarnói egyezmény szerződéseinek mintájára) egy francia-szovjet 

vezetés alatt álló szövetségi rendszert hozzon létre. 

Kerenszkij, Alekszandr Fjodorovics (Александр Фёдорович Керенский, 1889-1970) eszer 

párti orosz politikus. Az 1917-es februári orosz forradalom egyik vezetője. Az Ideiglenes 

Kormányban igazságügy-, majd hadügyminiszter, rövid ideig miniszterelnök. Nevéhez 

fűződik az első világháború keleti frontján az orosz hadsereg utolsó sikertelen támadása. 

két tábor elmélet Sztálin és Zsdanov elmélete a kétpólusú világ (a Szovjetunió vezette 

szocialista tábor és az Egyesült Államok vezette kapitalista tábor) kialakulásáról, valamint a 

két tábor közötti ellentétek mélyüléséről, ami szerintük szükségszerűen a harmadik 

világháborúhoz vezet. Hivatalosan a Kominform alakuló ülésén hirdették meg 1947 

szeptemberében. 

kettős hatalom (двоевластие) Az 1917-es februári forradalom után az orosz belpolitikában 

kialakult helyzet, amikor az Ideiglenes Kormány és az általa létrehozott szervek a munkás- és 

katonatanácsokkal (l. szovjet) együtt birtokolták a hatalmat. Az ~nak az 1917-es októberi 

bolsevik hatalomátvétel vetett véget. 

KGB l. Cseka 



KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa, Совет Экономической Взаимопомощи, 

СЭВ) A szovjet befolyási övezet államainak gazdasági együttműködési szervezete, amely a 

Szovjetunió vezetésével 1949. január 25-én jött létre. Alapító tagjai a Szovjetunió, Bulgária, 

Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország és Románia voltak, később Albánia, Kuba, az 

NDK és Vietnam is csatlakozott. A piacgazdaságot teljesen figyelmen kívül hagyó gazdasági 

szervezet 1991-ben szűnt meg. 

Kirov, Szergej Mironovics (Сергей Миронович Киров, 1886-1934) Szovjet politikus. A 

Szovjetunió Kommunista Pártja leningrádi bizottságának főtitkára, 1934 januárjában Sztálin 

helyett őt akarták megválasztani a párt elnökének. 1934 végén Sztálin parancsára 

meggyilkolták. A mai Kropivnickij 1934-39 között a Kirovo, 1939-2016 között a Kirovográd 

nevet viselte. 

kis hidegháború 1979-1989 közötti időszak, amelyet a Szovjetunió és az Egyesült Államok 

közötti nagyhatalmi ellentétek kiújulása jellemzett. Kiváltó oka a szovjetek afganisztáni 

inváziója volt. Ronald Reagan amerikai elnök ebben az időszakban hirdette meg 

űrfegyverkezési tervét, amely újabb katonai versengést idézett elő a nagyhatalmak között, a 

hatalmas védelmi kiadások azonban a szovjet gazdaság teljes szétzilálódásához vezettek, ami 

a Szovjetunió és a kelet-európai szocialista rendszerek bukását eredményezte. 

Kolcsak, Alekszandr Vasziljevics (Александр Васильевич Колчак, 1874-1920) Orosz 

katona, admirális, 1916-17 során a Fekete-tengeri flotta parancsnoka, a bolsevik 

hatalomátvétel után a fehér mozgalom vezetője. 1920-ban a bolsevikok kezére került, akik 

kivégezték. 

kolhoz (kollektív gazdaság, колхоз, коллективное хозяйство) Mezőgazdasági 

termelőszövetkezet a Szovjetunióban. Az 1920-as évek végétől a mezőgazdaság ún. 

szocialista átszervezésével, a kollektivizálás révén alakultak meg tömegesen. 

kollégiumok (коллегии) Az ágazati kormányzás legfőbb szervei az Orosz Birodalomban 

Nagy Péter idejétől kezdve. Az elavult prikázokat váltották fel. 1802-től a minisztériumok 

felállítását követően folyamatosan megszűntek. 

kollektivizálás (коллективизация) A mezőgazdaság szövetkezetesítése, amelynek során az 

egyéni parasztgazdaságok helyén kolhozokat és szovhozokat hoztak létre a Szovjetunióban. 



A ~t erőszakos módszerekkel hajtották végre az 1920-as évek végétől 1934-ig. Ukrajnában és 

Oroszország jelentős területein tömeges éhínséget okozott. 

Kolokol (Harang, Колокол) Alekszandr Herzen által 1857-ben alapított emigráns folyóirat, 

melyet Oroszországban terjesztettek. Radikális reformnézeteket képviselt, de ellenezte az 

erőszakot.  

Kominform (Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája, Коминформ, 

Информационное бюро коммунистических и рабочих партий) A Szovjetunió vezetésével 

1947. szeptember 22-27. között Lengyelországban létrehozott Kommunista és Munkáspártok 

Tájékoztató Irodája, amely a kelet-közép-európai, illetve fontosabb nyugat-európai 

kommunista pártok összefogására és irányítására szolgált. A szervezetet 1956-ban 

feloszlatták. 

Komintern (Kommunista Internacionálé, orosz Коммунистический интернационал) 

másnéven Harmadik Internacionálé, egy, a világ kommunista pártjait összefogó nemzetközi 

szervezet volt, amely tkp. Moszkva felügyelete alatt állt. A ~ folyamatosan alkalmazkodott a 

Össz-szövetségi Kommunista Párton belüli folyamatokhoz, és ennek megfelelően rendelt el 

kizárásokat a különböző országok kommunista pártjai számára. 1919 márciusában alapították 

és 1943 májusában oszlatták fel. A szovjet párton kívül a legjelentősebb tagjai a Németország 

Kommunista Pártja, Csehszlovákia Kommunista Pártja, illetve Spanyolország Kommunista 

Pártja voltak. 

kommunizmus (más néven marxizmus, коммунизм, марксизм) XIX. században kialakult 

forradalmi politikai eszme, amelynek célja a teljes társadalmi és vagyoni egyenlőség, az 

osztálynélküli társadalom kiépítése volt. Legjelentősebb alapítói Karl Marx és Friedrich 

Engels voltak. A ~ alapgondolatát a történelmi materializmus jelenti, mely szerint minden 

társadalmi változás a termelőeszközök változásának függvénye, a történelmi események 

hátterében pedig az osztályharc, azaz a termelőeszközök birtoklásáért folytatott harc áll. A 

XIX. században két osztály maradt, a kizsákmányoló burzsoázia (polgárság) és a 

kizsákmányolt proletariátus (bérmunkások), a történelem végcélja pedig, hogy a 

proletariátus, mint forradalmi osztály, felszámolja a burzsoá gazdasági rendet (a 

kapitalizmust), és megvalósítsa az állam- és osztálynélküli társadalmat, melyben megszűnne a 

magántulajdon. A különböző országok proletárjainak félre kell tenniük a nemzetiségi 

ellentéteket, és világforradalmat kell kirobbantaniuk a tőke uralma ellen. A forradalmat 



követően a burzsoázia maradék pozícióinak felszámolására proletárdiktatúrát kell 

bevezetni, melyet az állam fokozatos lebontása követ. A ~ különösen a bolsevikok 1917-es 

oroszországi hatalomra kerülését követően tett szert komoly jelentőségre. L. még: 

marxizmus-leninizmus, sztálinizmus, trockizmus. 

Kornyilov, Lavr Georgijevics (Лавр Георгиевич Корнилов, 1870-1918) Orosz tábornok, 

jobboldali politikus. 1917 szeptemberében sikertelen puccsot hajtott végre az Ideiglenes 

Kormány ellen. 1918-ban a Don-vidéken szervezte a fehérek ellenállását a bolsevikokkal 

szemben. 

kornyilovscsina l. Kornyilov, Lavr 

Koszigin, Alekszej Nyikolajevics (Алексей Николаевич Косыгин, 1890-1980) Szovjet 

kommunista politikus. A Sztálin halála utáni enyhülés egyik vezető alakja. 1964-ben részt vett 

Hruscsov megbuktatásában. 1964-1980 között szovjet miniszterelnök. 

köteles parasztok (обязанные крестьяне) Az orosz parasztok azon csoportja, amely egy 

1842-es rendelet értelmében megegyezéses alapon visszanyerte személyes szabadságát a 

földesurától. Mivel a rendelet nem volt kötelező érvényű, az 1861-es jobbágyfelszabadításig 

mindössze kb. 24 ezer parasztot érintett. 

Közeli Duma (Titkos Duma, Ближняя дума (Тайная дума)) Az orosz nagyfejedelmek, 

majd cárok legközelebbi tanácsadó testülete a 15-18. században.  

Központi Bizottság (KB, a Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága; ЦК, 

Центральный комитет Коммунистической партии Советского союза) A kommunista 

párt döntéshozó szerve a pártkongresszusok közötti időszakban. Hivatalosan a párton belüli 

demokrácia és a pártvezetés ellenőrzésének szerve, gyakorlatilag azonban nem bírt önálló 

hatalommal a Politbüróval és a párt főtitkáraival szemben.  

Központi Végrehajtó Bizottság (Центральный Исполнительный Комитет) A Katona és 

Munkásképviselők Tanácskongresszusának legfőbb végrehajtó szerve 1917-36 között. A 

vezetője gyakorlatilag az államfő tisztségét töltötte be. Az 1936-os sztálini alkotmány a 

Legfelsőbb Tanácsnak és annak elnökségének adta át a Tanácskongresszus és a ~ szerepkörét. 

Vezetői Kamenyev (1917), Szverdlov (1917-19), majd Kalinyin (1919-38) voltak. 



krími háború (Крымская война) Oroszország és a Török Birodalom konfliktusából 

kirobbanó nagyhatalmi háború, melyet 1853-1856 között a törökkel szövetséges 

Franciaország, Anglia és Piemont folytatott a Krím-félszigeten a cári birodalom ellen. A 

háború a szövetségesek győzelmével ért véget. Oroszországnak a párizsi békében el kellett 

ismernie a Török Birodalom sérthetetlenségét. A konfliktus nemzetközi jelentősége a Szent 

Szövetség végleges szétesése volt, mivel Ausztria nem segítette Oroszországot a többi 

nagyhatalom ellen. 

kronstadti felkelés (Кронштадтское восстание) 1921-es matrózlázadás Kronstadt 

városában, Oroszországban. A helyi matrózok a kommunizmus hívei voltak és a bolsevikok 

hatalomátvételének támogatói, azonban a diktatúra kibontakozását látva elfordultak a párttól, 

és az igazi szocializmus megvalósítását követelték. A lázadást Tuhacsevszkij vezetésével a 

szovjet csapatok vérbe fojtották.  

kubai rakétaválság (Кубинский ракетный кризис, oroszul elterjedtebb neve Карибский 

кризис, azaz karibi válság) 1962 októberében a Szovjetunió titokban atomrakétákat telepített 

Kubába, amelyeket az amerikai hírszerzés felfedezett. A kialakult válsághelyzetben az 

Egyesült Államok légi és vízi blokád alá vette Kubát, ami nyílt szovjet-amerikai konfrontációt 

eredményezett. A konfliktust megegyezés zárta le, ennek értelmében a szovjetek visszavonták 

rakétáikat, az Egyesült Államok pedig ígéretet tett a kubai kommunista rendszer tiszteletben 

tartására.  

kulák (orosz ököl, кулак) A saját gazdaságában bérmunkást is foglalkoztató, viszonylag nagy 

földtulajdonnal rendelkező paraszt Oroszországban. A kollektivizálás idején megbélyegző 

kifejezésként használták. Sztálin ekkor hirdette meg a kulákságnak, mint osztálynak a 

likvidálását. A ~okat megfosztották a földjüktől. 

kupecsesztvo (купечество) A városi lakosság félig privilegizált rétege, amely a  nemesség és 

papság mellett mintegy a harmadik rendet jelentette Oroszországban.  

Kurbszkij, Andrej Mihajlovics (Андрей Михайлович Курбский, 1528-1583) Orosz 

hadvezér és politikus, IV. Iván egyik közeli barátja. Részt vett a kazanyi hadjáratokban és a 

livóniai háborúban, 1564-ben átpártolt a Litván Nagyfejedelemséghez és IV. Iván egyik fő 

bírálója lett. 



Kutuzov, Mihail Illarionovics, teljes nevén Golenyiscsev-Kutuzov, 1812-től Golenyiscsev-

Kutuzov-Szmolenszkij (Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, 1745-1813) Orosz 

tábornok. Napóleon ellenfele az 1812-es oroszországi hadjáratban. A széles körű 

visszavonulás és a kétes kimenetelű borogyinói csata után fokozatosan megsemmisítette a 

francia hadsereget, kerülve a jelentősebb ütközeteket. Nem sokkal a külföldi hadjáratok 

megkezdése után megbetegedett és elhunyt. 

L 

Legfelsőbb Titkos Tanács (Верховный Тайный Совет) A legmagasabb tanácsadó testület 

az Orosz Birodalomban 1726-30 között. I. Katalin hozta létre. De facto a ~ irányította az 

ország ügyeit. Eleinte Alekszandr Mensikov, később a Dolgorukov és Golicin családok 

tagjai játszották benne a vezető szerepet. 1730-ban megkísérelték az oligarchikus uralom 

törvényesítését, azonban Anna Ivanovna cárnő feloszlatta a ~-t. 

lengyel-szovjet háború (Советско-польская война) 1920 folyamán, leginkább a mai Kelet-

Lengyelország és Ukrajna területén zajlott háború Lengyelország és a vele szövetséges Ukrán 

Népköztársaság (UNK), illetve Szovjet-Oroszország között. A háború a Piłsudski vezette 

lengyel-ukrán csapatok támadásával indult, akik 1920. május 7-én el is foglalták Kijevet. A 

szovjet Vörös Hadsereg azonban Tuhacsevszkij és Bugyonnij tábornokok vezetésével 

ellentámadásba ment át, és rövidesen Varsót fenyegette. A varsói csatában azonban a szovjet 

előrenyomulás elakadt, és ismét a lengyelek nyertek területet. 1920 októberében a lengyelek 

fegyverszünetet kötöttek, az UNK csapatait pedig rövidesen szétverték. A háború 1921. 

március 18-án a rigai békeszerződéssel zárult. 

Lenin, Vlagyimir Iljics (Uljanov) (Владимир Ильич Ленин (Ульянов), 1870-1924) Orosz 

radikális forradalmár, politikus, jogász. A cári rendszer ellenségeként 1900 után több évet 

töltött belső száműzetésben, valamint Svájcban és Németországban. 1917 nyarán más 

bolsevikokkal együtt visszatért Oroszországba. A bolsevik párt vezéreként megszervezte és 

irányította az 1917-es októberi hatalomátvételt, majd a Népbiztosok Tanácsának elnöke lett. 

Megalapozta a hadikommunizmus rendszerét, és nem vetette el a forradalmi terrort sem. 

Vezetésével a bolsevikok megnyerték a polgárháborút, és létrehozták a Szovjetuniót (1922. 

december). Utolsó éveiben betegsége miatt nem vehetett részt a párt és az állam irányításában.  



Lermontov, Mihail Jurjevics (Михаил Юрьевич Лермонтов, 1814-1841) Orosz költő, az 

orosz romantika egyik kiemelkedő alakja. Puskinhoz hasonlóan párbajban halt meg. 

Litvinov, Makszim Makszimovics (Максим Максимович Литвинов, 1876-1951) Szovjet 

politikus és diplomata. 1921-30 és 1941-46 között külügyi népbiztos-helyettes, 1930-39 

között külügyi népbiztos, 1934-41 között a Központi Bizottság tagja. Jelentős szerepe volt a 

Szovjetunió nemzetközi helyzetének konszolidálásban. Antantbarát külpolitikát folytatott, 

ezért és zsidó származása miatt 1939-ben a német-szovjet közeledést megelőzően leváltották. 

1941-43 között amerikai nagykövet volt.  

Livónia (Livland, Ливония, Лифландия) A Balti-tenger keleti partján fekvő terület, nevét az 

ott lakó, mára kihalt finnugor eredetű lívekről kapta. A 12. századtól a Hanza befolyása alá 

került. A 13. századtól a katolikus lovagrendek uralma alatt állt, lakói felvették a 

kereszténységet. A lovagrendek megszűnését követően a környező nagyhatalmak állandó 

küzdelmeinek színterévé válik (l. livóniai háború). Az nagy északi háború során 

Oroszországhoz került, és 1918-ig annak része maradt. Az első világháborút követően a 

független Lettország, majd 1940-től a Szovjetunió kötelékébe tartozó Lett SZSZK része lett. 

1991 után is Lettországhoz tartozik. 

livóniai háború (Ливонская война) Nemzetközi konfliktus a Baltikum térségében 1558-1583 

között, melyben a Livóniai Konföderáció, az Orosz Cárság, a Litván Nagyfejedelemség 

(1569-től a Rzecz Pospolita), valamint a Svéd és a Dán Királyság vett részt. A háború 

kezdetét IV. Iván Livónia elleni támadása jelentette, célja a Balti-tenger keleti partja fölötti 

orosz ellenőrzés megszerzése volt. Az elhúzódó háborúban kezdeti sikereit követően a 

belpolitikai problémákkal is terhelt Orosz Cárság nem tudott felülkerekedni, hódításait 

elvesztette, a Baltikum feletti uralmat pedig csak másfél évszázaddal később Nagy Péter 

tudta kivívni. 

Lokoty-önkormányzat (Локотскoe самоуправление) Rövidéletű kísérleti önkormányzat 

Oroszország területén, amelyet a németekkel kollaboráló oroszok hoztak létre Lokoty 

központtal, Broniszlav Kaminszkij vezetésével. 1942 júliusában jött létre, és 1943 

augusztusában, a szovjet hadsereg előrenyomulása okán szűnt meg. 

Löwenwolde (Лёвенвольде) Német származású baltikumi nemesi család, eredetileg svéd 

szolgálatban álltak. Gerhard Johann ~ állt először orosz szolgálatba I. Péter idején. Fiai, Karl 



Gustav, Reinhold Gustav és Friedrich Casimir Anna Ivanovna uralkodásának kezdetén bírtak 

nagy befolyással, katonai és diplomáciai szolgálatban álltak. Később a család két tagja, 

Kazimir (1780-1805) és Karl (1779-1812) ~ is a napóleoni háborúk során esett el. 

Lunacsarszkij, Anatolij Vasziljevics (Анатолий Васильевич Луначарский, 1875-1933) 

Orosz bolsevik politikus, 1917 után a szovjet-orosz kulturális élet egyik legjelentősebb alakja, 

1917-29 között az OSZFSZK művelődési népbiztosa. 

Lvov, Georgij Jevgenyijevics (Георгий Евгеньевич Львов, 1861-1925) Orosz herceg, a 

kadet párt tagja, 1917. március-július között az Ideiglenes Kormány elnöke. A bolsevikok 

hatalomra kerülését követően egy időre letartóztatták, szabadulása után az USA-ban, majd 

Párizsban próbált támogatókat találni a bolsevikok elleni küzdelemhez, sikertelenül. Párizsban 

telepedett le, és ott is halt meg. 

M 

magisztrátus (магистрат) A városi önkormányzatok és igazságszolgáltatás szerve a 18. 

századi Oroszországban. 1775-1800, ill. 1802-1864 között a városi bíróságok szerepét tölti be, 

az 1864-es reformot követően a békebíróságok váltották fel a ~-okat. 

Majakovszkij, Vlagyimir Vlagyimirovics (Владимир Владимирович Маяковский, 1893-

1930) Orosz író, költő, a futurizmus egyik alapítója, forradalmi mozgalmak tagja. 1930-ban 

öngyilkos lett. 

Malenkov, Georgij Makszimilianovics (Георгий Максимилианович Маленков, 1902-1988) 

Szovjet politikus. Sztálin kiszemelt utóda. 1939-től a KB, 1946-tól a Politbüro tagja. 1953-

55 között szovjet miniszterelnök. Miután Hruscsovék magukhoz ragadták a hatalmat, 

háttérbe szorult, 1957-ben a pártból is kizárták.  

Mannerheim-vonal (линия Маннергейма) A szovjet-finn határon kiépített védelmi vonal. 

Nevét Carl Gustaf Emil von Mannerheim, finn marsallról kapta, aki a haditanács 

elnökeként 1931-39 között építette ki a ~at. 

Martov, Julij (szül. Julij Oszipovics Cederbaum, Юлий Мартов, Юлий Осипович 

Цедербаум, 1873-1923) Orosz politikus, a mensevikek vezetője. Részt vett az 1905-ös 



forradalomban, ami miatt emigrációba kényszerült. 1917-ben visszatért, de nem játszott 

jelentősebb szerepet, 1920-ban a bolsevikok megerősödésével ismét emigrált. 

marxizmus l. kommunizmus, marxizmus-leninizmus 

marxizmus-leninizmus (марксизм-ленинизм) Marx tanainak (l. kommunizmus) Lenin által 

bővített, módosított változata, amely 1917-1991 között a Szovjetunió hivatalos ideológiája 

volt. Lenin legfontosabb újításai: „forradalmi élcsapat”, azaz a kommunista párt szerepének 

hangsúlyozása a kapitalizmus megdöntésében; a szegényparasztság, mint forradalmi osztály 

felfogása; elvetette Marx azon tételét, miszerint a világforradalomnak a kapitalizmus 

legfejlettebb területein kell elkezdődnie, és azt éppen a leggyengébb kapitalista országokban 

várta. 

Medvegyev, Dmitrij Anatoljevics (Дмитрий Анатольевич Медведев, 1965-) Orosz 

politikus. Az 1990-es években Anatolij Szobcsak szentpétervári polgármester tanácsadója, 

majd a Putyin vezette külkapcsolati bizottság szakértője. A 2000-es évek elején és közepén a 

Gazprom vezetője. 2008-2012 között az Oroszországi Föderáció elnöke, 2012-től 

miniszterelnök.  

mensevikek (меньшевики) Az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt mérsékelt 

csoportja, amely a párt 1903-as kongresszusán kisebbségben maradt a bolsevikokkal 

szemben. Programjukban mérsékelt reformokat, a polgári demokratikus rendszer 

megteremtését, alkotmányos köztársaság kikiáltását tűzték ki célul. Legjelentősebb vezetőjük 

Martov, Dan és Akszelrod volt. 

Mensikov, Alekszandr Danyilovics (Александр Данилович Меншиков, 1673-1729) Orosz 

államférfi, generalisszimusz, tábornagy, a hadügyi kollégium első elnöke (1717-1724), 

Szentpétervár első kormányzója. Nagy Péter egyik legközelebbi embere. Halála után, 1726-

28 között a Legfelsőbb Titkos Tanács tagja. II. Péter idején ellenfelei, a Golicinek és 

Dolgorukovok megbuktatták.  

mescsansztvo (мещанство; lengyel mieszczanin=városlakó) A városi lakosság nem 

privilegizált rétegeinek megnevezése 1785 után. 



mesztnyicsesztvo (местничество) A 16-17. században az orosz kormányzati tisztségek 

betöltésére kidolgozott rendszer, mely a jelöltek származása, felmenőik előkelősége alapján 

határozta meg a betölthető tisztségek körét. 1682-ben eltörölték. 

Mihail Fjorodovics Romanov, I. Mihály (Михаил I Фёдорович Романов, 1596-1645) 

Orosz cár, az első a Romanov-dinasztiából (1613-1645). Társuralkodójává tette apját, Filaret 

pátriárkát. 

Miklós (Nyikolaj Alekszandrovics), II. (Николай Александрович, 1868-1918) Orosz cár 

(1894-1917). Az utolsó Romanov uralkodó. Antantbarát külpolitikát folytatott, és a belső 

társadalmi, valamint gazdasági konfliktusokat a katasztrofális orosz vereséggel végződött 

japánok elleni háborúval próbálta levezetni. Az 1905-1907 között zajló forradalmi 

megmozdulások után mérsékelt reformokat vezetett be. Az 1917-es februári forradalom 

megdöntötte uralmát, a bolsevikok hatalomátvételüket követően nem sokkal kivégezték 

családjával együtt. 

Miklós (Nyikolaj Pavlovics), I. (Николай I Павлович, 1796-1855) Orosz cár (1825-55) A 

Szent Szövetség rendszerének fő védelmezője. 1825-ben leverte a dekabrista felkelést, majd 

1831-ben a lengyel nemesség felkelését, 1849-ben segítséget nyújtott a magyar forradalom 

leverésében is. 1855-ben a krími háborúban elszenvedett vereség hatására öngyilkos lett. 

Mikojan, Anasztasz Ivanovics (Анастас Иванович Микоян, 1895-1978) Szovjet politikus. 

1915-től párttag, 1923-tól a Központi Bizottság tagja, 1935-66 között a Politbüro tagja, 

1937-64 között miniszterelnök-helyettes. 1956-ban ő közvetített a szovjet és magyar vezetés 

között. 1964-1965 között a Szovjetunió államfője. 

Miljukov, Pavel Nyikolajevics (Павел Николаевич Милюков, 1859-1943) Orosz történész, 

politikus, publicista. A kadet párt vezetője. Az Ideiglenes Kormányban külügyminiszter. A 

bolsevikok hatalomra kerülését követően csatlakozott a fehér mozgalomhoz, 1918-ban 

emigrált, előbb Törökországba, majd Angliába, végül Franciaországban telepedett le. Az 

emigrációban is végig politikailag aktív maradt. A világháború idején a Szovjetunió pártján 

állt. 

Minyin, Kuzma Minyics (Кузьма Минич Минин, ?-1616) Az 1611-12-es, lengyel és svéd 

intervenció ellen kitört orosz népfelkelés egyik vezetője.  



Molotov, Vjacseszlav Mihajlovics (Вячеслав Михайлович Молотов, 1890-1988) Szovjet 

politikus, 1930-41 között a Népbiztosok Tanácsának elnöke, 1939-49, ill. 1953-56 között 

külügyi népbiztos, majd külügyminiszter. 1939. augusztus 23-án Moszkvában 

megnemtámadási egyezményt írt alá Ribbentrop német külügyminiszterrel, amely titokban 

Lengyelország felosztásáról is döntött (Molotov-Ribbentrop-paktum). 1957-ben sikertelen 

puccsot kísérelt meg Hruscsov ellen Malenkov és Kaganovics támogatásával. Ezt követően 

elvesztette fontosabb tisztségeit, 1961-ben a pártból is kizárták. 1984-ben visszavették a 

pártba. 

Molotov-Ribbentrop-paktum (пакт Молотова-Риббентропа) 1939. augusztus 23-án 

kötött német-szovjet megnemtámadási egyezmény. A ~ előzményeként a szovjetek nyugati 

hatalmakkal folytatott tárgyalásai kudarcba fulladtak, mivel az angolok és franciák nem 

tudtak kellő támogatást ígérni a szovjeteknek egy Németország elleni háború esetére, és azt 

sem tudták elérni, hogy a lengyelek és románok beleegyezzenek a szovjet csapatok 

átvonulásába. Így a szovjetek a németek felé kezdtek közeledni, augusztus 22-én Moszkvába 

érkezett Ribbentrop német külügyminiszter, és másnap, 1939. augusztus 23-án hajnalban 

pedig Molotov külügyi népbiztossal aláírták a megnemtámadási egyezményt a két ország 

között. Az egyezményhez csatoltak egy titkos záradékot is, melynek értelmében a két ország 

érdekszférákra osztotta fel Kelet-Európát. Eszerint abban az esetben, ha a balti államokban 

területi és politikai átrendeződés megy végbe, a két ország érdekszféráinak határa Litvánia 

északi határa, amennyiben pedig Lengyelország viszonylatában történnének változások a két 

fél határa nagyjából a Narew, San és Visztula folyók vonalát követi. Emellett a német 

kormány teljes érdektelenségét fejezte ki Besszarábiával kapcsolatban, a lengyel államiság 

további sorsa felől pedig a további fejlemények alapján később kívántak dönteni.  

moszkvai találkozó 1. Az amerikai, brit és szovjet külügyminiszter találkozója 1943. október 

19-30. között, amelyen megállapodtak a nagyhatalmak háború végéig tartó 

együttműködéséről, a Szovjetunió belépéséről a Japán elleni háborúba, nemzetközi 

békeszervezet alapításáról, a háborút követően az általános leszerelésről és a háborús bűnösök 

felelősségre vonásáról. 2. Churchill brit miniszterelnök és Sztálin szovjet vezető 1944. 

október 9-18. közötti találkozója, amelyen százalékosan felosztották a két nagyhatalom 

háború utáni kelet-közép-európai és balkáni befolyását. 

Moszkvai Társaság (Muscovy Company, Московская компания) 1554-ben alakult angol 

kereskedelmi társaság, amely Oroszországgal és a Közép-Kelettel kereskedett.  



Munka Felszabadítása Csoport (Группа Освобождение Труда) 1883-1903 között működő 

marxista szervezet Oroszországban. Genfben alapította Georgij Plehanov, Vaszilij Ignatov, 

Vera Zaszulics, Lev Dojcs (Leo Deutsch) és Pavel Akszelrod. 

N 

Nagy Honvédő Háború (Великая Отечественная война) A második világháború 1941-45 

közötti szakaszának a Szovjetunió területén vívott harci cselekményeinek általános 

megnevezése a szovjet és az 1991 utáni hivatalos orosz historiográfiában. Kezdetét a németek 

és szövetségeseik 1941. június 22-i támadása (l. Barbarossa-terv), végét a német hadsereg 

szovjetek előtti kapitulációja (1945. május 9.) jelenti. 

Nagy Októberi Szocialista Forradalom (orosz Великая Октябрьская социалистическая 

революция) az 1917. október 25-én (az új naptár szerint november 7-én) végrehajtott bolsevik 

hatalomátvétel hivatalos megnevezése, évfordulója a kommunista ideológia egyik 

legjelentősebb ünnepe.  

Nagy Terror (Большо́й терро́р) Az 1934/37-38 közötti időszak tisztogatásainak 

historiográfiai elnevezése, melynek során a sztálini megtorlóapparátus (l. Cseka, GULág) a 

legtöbbször koholt vádak alapján a párt, az államirányítás és a hadsereg felső- és 

középvezetőinek számos tagját koncepciós perek során halálra vagy kényszermunkára ítélte. 

A ~ áldozatául esett többek között Zinovjev, Kamenyev, Tuhacsevszkij, Buharin. 

narodnyikok (народники) Az orosz nemesi értelmiség 19. századi „népbarát” szellemi 

mozgalma, amely a cárizmus megdöntését, a feudális viszonyok felszámolását, a 

parasztoknak kedvező földreformot, a kapitalista viszonyok bevezetését követelte. Céljaik 

elérésére titkos társaságokat alapítottak, kiadványokkal, felvilágosító előadásokkal 

terjesztették a forradalmi eszméket a nép között. A cári rendszerrel szemben terrorista 

módszereket is alkalmaztak, legjelentősebb tettük II. Sándor cár meggyilkolása volt 1881-ben. 

Ezt követően mozgalmukat a cári titkosrendőrség felszámolta. 

Nemesi kiváltságlevél (Жалованная грамота дворянству) II. Katalin által 1785-ben 

kiadott oklevél, amely felmentette a nemességet a kötelező szolgálat alól, megerősítette a 

tulajdonjogukat a birtokaik és jobbágyaik felett, valamint nemesi önkormányzatot biztosított. 



NEP (Новая економическая политика, Novaja Ekonomicseszkaja Polityika = új 

gazdaságpolitika) 1921-ben, Lenin kezdeményezésére elindított gazdaságpolitika, amely a 

hadikommunizmust váltotta fel a Szovjetunióban. Ennek értelmében megszüntették a 

kötelező terménybeszolgáltatást, és helyette bevezették a terményadót, valamint eltörölték a 

jegyrendszert. A parasztok számára engedélyezték, hogy feleslegüket értékesítsék a piacon. A 

szovjet kormány engedélyezte a külföldi tőkebefektetéseket. A külkereskedelem, a nehézipar, 

a közlekedés és a nagy építkezések irányítása állami kézben maradt, míg a többi gazdasági 

ágazat magán- vagy szövetkezeti kézbe került. A ~ bevezetése tehát vegyes tulajdonú 

gazdaság létrejöttét eredményezte. A ~ hatására a korábbi parasztlázadások is megszűntek, és 

az új gazdaságpolitikának köszönhetően az 1920-as évek közepére sikerült talpra állítani a 

gazdaságot. Az 1920-as évek végéig tartott. 

népbiztos (народный комиссар) A bolsevik rendszer első évtizedeiben a tkp. miniszteri 

funkciókat ellátó államvezetők hivatalos megnevezése.   

Népbiztosok Tanácsa (orosz Совет народных комиссаров, Совнарком, Szovnarkom) Az 

1917. októberi bolsevik hatalomátvétel után Lenin elnökletével létrehozott kormányzati szerv, 

amely a végrehajtó hatalmat gyakorolta. Vezetője 1924-es haláláig Lenin maradt, őt Alekszej 

Rikov (1924-30), Vjacseszlav Molotov (1930-41), majd Joszif Sztálin (1941-46) követte. 

1946-ban a ~t a Minisztertanács váltotta. 

NKGB l. Cseka 

NKVD l. Cseka 

Novgorod (Nagy Novgorod, Новгород, Великий Новгород) Város Oroszország északi 

részén, a Finn-öböl partján, a középkorban az egyik legjelentősebb hatalmi központ. 882-ben 

innen indult Kijev meghódítására Oleg, a Kijevi Rusz első fejedelme. A Kijevi Rusz 

széttagoltsága idején önállósodott, jelentős kereskedelmi központként egyike volt a 

legjelentősebb részfejedelemségeknek. De facto köztársasági államformája volt 1136-1477 

között (l. vecse). 1478-ban III. Iván moszkvai nagyfejedelem meghódította ~-ot. Ezt 

követően a város jelentősége folyamatosan csökkent, különösen a közeli Szentpétervár 

alapítása után. 

Nyemeckaja szloboda (немецкая слобода) A külföldiek letelepedésére kijelölt övezet 

Moszkvábana 16-18. században. 



nyugatosok (западники) A nyugati mintákat Oroszországba átültetni kívánó orosz 

értelmiségiek gyűjtőneve. Politikailag nem alkottak egységes csoportot. A legismertebb ~ 

Pjotr Csaadajev, Visszarion Belinszkij, Alekszandr Herzen. Fő ellenfeleik a szlavofilek 

voltak.  

O 

obscsina (община) Szó szerint közösség, általában a tradicionális orosz faluközösséget jelöli, 

mely kollektív földtulajdonnal bírt. Az 1830-as években az állami parasztok igazgatásának 

egységévé, egyfajta paraszti önkormányzattá vált, melyet a jobbágyfelszabadítás után 

kiterjesztettek a többi parasztra is. A sztolipini reformok számolták fel. 

OGPU l. Cseka 

oktobristák (октябристы) Az orosz alkotmányos monarchisták pártja, az 1917-es februári 

forradalmat követően bekerültek a kormányba. Legjelentősebb vezetőjük Gucskov volt.  

opricsnyik (опричник) Orosz szolgáló nemes. IV. Iván testőr-rendőr gárdájának tagja. 

opricsnyina (опричнина) Tágabb értelemben IV. Iván politikája 1565-1572 között, melynek 

lényege az erőszakos centralizáció volt, ill. a feudális arisztokrácia megfélemlítése terror és 

vagyonelkobzások útján. Szűkebben azokat a birtokokat jelentette, melyeket közvetlen állami 

irányítás és ellenőrzés alá helyeztek. 

Orlov, Grigorij Grigorjevics (Григорий Григорьевич Орлов, 1734-83) Orosz nemes, 

katonatiszt, II. Katalin szeretője.  

Orosz Felszabadító Hadsereg (orosz Русская освободительная армия) 1944-ben 

létrehozott orosz hadsereg, amely hivatalosan az Andrej Vlaszov volt szovjet tábornok által 

vezetett Oroszország Népeinek Felszabadító Bizottsága (orosz Комитет освобождения 

народов России) fennhatósága alá tartozott, gyakorlatilag viszont a Wehrmachtnak volt 

alárendelve. Részt vett a szovjetek elleni hadműveletekben, a háború végén tagjainak nagy 

része a nyugati szövetségeseknek adta meg magát, akik kiadták őket a Szovjetuniónak. A 

szovjet hatalom az ~ tagjait deportálta, vezetőiket kivégezte. 

Orosz Föderáció Kommunista Pártja (orosz Коммунистическая Партия Российской 

Федерации; КПРФ) 1993-ban alapított orosz politikai párt, amely kommunista, nemzeti 



kommunista nézeteket képvisel. Vezetője Gennagyij Zjuganov, aki az 1996-os 

elnökválasztásokon a második fordulóban maradt alul Borisz Jelcinnel szemben. Az ~ 1995-

ben és 1999-ben a legtöbb mandátumot szerezte a parlamenti választásokon, a 2000-es 

évektől stabilan az ország második legnagyobb pártja, hagyományosan jó viszonyt ápol a 

kormányzattal.  

Oroszország Liberális Demokrata Pártja (orosz Либерально-Демократическая Партия 

России) 1991-ben alapított orosz politikai párt. Alapító-vezetője Vlagyimir Zsirinovszkij. 

Ultranacionalista párt, amely az Orosz Birodalom helyreállítására törekszik. 2012-től LDPR 

Politikai Párt a neve (Политическая партия ЛДПР). Parlamenti jelenléte folyamatos. 

Oroszországi Demokratikus Tanács (Всероссийское демократи́ческое совещание) 1917 

szeptemberében a Kerenszkij-kormány által létrehozott többpárti testület, melynek célja a 

demokratikus átmenet biztosítása volt, de tevékenységét csak rövid ideig tudta kifejteni. 

Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt (Российская социал-демократическая 

рабочая партия) 1898-ban alapított orosz marxista munkáspárt, amelyen belül már 1903-ban 

szakadás következett be a forradalmi módszereket pártoló bolsevikok és a mérsékeltebb 

mensevikek között. Ennek ellenére a párt megőrizte egységét, bár 1912-13 után a két frakció 

már de facto külön pártként funkcionált, a végleges szakadás csak 1917 tavaszán következett 

be, amikor a bolsevikok önálló pártot alapítottak. 

Oszterman, Andrej Ivanovics (eredeti nevén Heinrich Johann Friedrich Ostermann, 

Андрей Иванович Остерман, 1686-1747) Német származású orosz államférfi. I. Péter 

szolgálatában folyamatosan emelkedett a diplomáciai ranglétrán, részt vett a nagy reformok 

kidolgozásában. 1725-41 között alkancellár, 1734-40 között a külügyi kollégium vezetője, a 

20-30-as években az orosz diplomácia vezetője. Erzsébet cárnő idején Berjozovba 

száműzték, ott is halt meg öt évnyi fogság után. 

Összorosz Alkotmányozó Gyűlés (Всероссийское учредительное собрание) 

Demokratikusan választott gyűlés, amelyet 1918. január 18-án tartottak Petrográdban, és 

amelyet a bolsevikok feloszlattak az első ülést követően, miután megtagadta a szovjethatalom 

elismerését. A legjelentősebb frakcióval az eszerek rendelkeztek, őket a bolsevikok követték, 

a kadétok és a mensevikek csak kevés képviselőt tudtak a ~-be delegálni. 



Összorosz Földművesszövetség (Всероссийский крестьянский союз) 1905-ben létrejött 

forradalmi szervezet, mely a parasztság és a falusi értelmiség képviselőit tömörítette. 1906-tól 

a repressziók miatt folyamatosan elhalt. 

Össz-szövetségi Kommunista (bolsevik) Párt (orosz Всесоюзная коммунистическая 

партия (большевиков), ВКП(б), 1918-1925 között Oroszországi Kommunista (bolsevik) 

Párt) 1912-ben az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt bolsevik frakciója által 

alapított politikai párt, amely 1917-1991 között Oroszország, illetve a Szovjetunió 

egyeduralkodó pártja volt. Az ~ 1917 nyarán próbálkozott először Lenin vezetésével a 

hatalom megragadásával, ekkor azonban rövid időre vereséget szenvedtek az Ideiglenes 

Kormánytól. Végül 1917 októberében megdöntötték az Ideiglenes Kormányt, majd többéves 

polgárháborúban vereséget mértek a fehér mozgalomra és más politikai ellenfeleikre, 

beleértve az orosz uralom alatt élő nemzetiségi mozgalmakat. A volt Orosz Birodalom nagy 

részét 1922 decemberében egy új, Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége nevet viselő 

államalakulatba tömörítették. Lenin 1924-es halála után Sztálin került a párt élére, aki az 

1920-as évek végétől totális diktatúrát vezetett be, az 1930-as években pedig óriási mértékű 

tisztogatást hajtott végre a párton belül, hogy leszámoljon vélt vagy valós politikai 

ellenfeleivel. 1952-ben a párt felvette a Szovjetunió Kommunista Pártja (Коммунистическая 

партия Советского Союза, КПСС) nevet. Sztálin halála után a rövid belharcot követően 

Nyikita Hruscsov került a párt élére (1953-64), aki 1956-ban elítélte a sztálini túlkapásokat 

és a személyi kultuszt, valamint gazdasági reformokba is kezdett. Reformjainak kudarca, 

valamint a párton belüli támogatottságának csökkenését követően 1964-ben eltávolították a ~ 

éléről, helyére Leonyid Brezsnyev került, akit a pártfunkcionáriusi karrierjüket a sztálini 

tisztogatásokat követően kezdő vezetők egy csoportja támogatott. Brezsnyev uralma idején a 

párt vezetése elöregedett, a gazdaság terén szükségessé vált reformok elmaradtak, vagy 

kudarcba fulladtak, így egyfajta „pangás” időszaka vette kezdetét, mely együtt járt a politikai 

repressziók viszonylagos fokozódásával. Brezsnyev halála után rövid ideig Jurij Andropov 

(1982-84), majd Konsztantyin Csernyenko (1984-85) következett a párt élén egy rövid 

időre, míg 1985-ben a fiatalabb, reformer vonalat képviselő Mihail Gorbacsov lett a főtitkár. 

A Gorbacsov által meghirdetett glasznoszty (nyíltság, tkp. politikai liberalizáció) és 

peresztrojka (átépítés, a gazdasági reformok) nemhogy nem mentették meg a szovjet 

rendszert, de felgyorsították annak összeomlását. 1989-91 között előbb a közép-európai 

szatellitállamokban, majd a Szovjetunió tagállamaiban történt meg a demokratikus fordulat, 

mely végül a Szovjetunió széthullását is eredményezte. 1991 augusztusában keményvonalas 



kommunisták egy csoportja államcsínnyel próbálkozott megmenteni a rendszert és az államot, 

a puccs bukását követően azonban a ~-t betiltották. 

P 

palotaforradalmak kora (Эпоха дворцовых переворотов) Az orosz történelem 1725-1762 

közötti időszaka, amikor a legtöbb hatalomváltás erőszakos úton történt. Összesen hét 

palotaforradalom történt: 1725-ben I. Katalin, 1727-ben II. Péter, 1730-ban Anna Ivanovna 

hatalomra kerülése, 1740-ben Biron régens elmozdítása, 1741-ben I. Erzsébet, 1762-ben 

pedig II. Katalin trónra lépése. Az utolsó palotaforradalom 1801-ben történt, I. Pál 

meggyilkolásakor. Az éppen I. Pál által bevezetett trónöröklési törvény pontos feltételekhez 

kötötte a trón elfoglalását, ezzel megnehezítve a további palotaforradalmakat. 

Paraszti Földbank (Крестьянский Поземельный Банк) 1882-1917 között fennálló állami 

bank, mely a felszabadított parasztoknak nyújtott hosszú lejáratú hiteleket 

földbirtokvásárlásra.  

Patyomkin-Tavricseszkij, Grigorij Alekszandrovics (Григо́рий Алекса́ндрович 

Потёмкин-Таври́ческий, 1739-1791) Orosz államférfi és katonatiszt, a Fekete-tengeri flotta 

megteremtője és első parancsnoka. Tevékeny szerepet vállalt a Krím 18. század végi 

Oroszországhoz csatolásában, egy sor város alapítása fűződik a nevéhez a mai Ukrajna 

területén. Neve leginkább a „Patyomkin-falvak” kapcsán vált ismerté. A történet szerint II. 

Katalin látogatását megelőzően díszletfalvakat állíttatott fel a cárnő lenyűgözésére, ezt 

azonban valószínűleg csak politikai ellenfelei terjesztették el róla. 

peresztrojka (перестройка) Gorbacsov szovjet pártfőtitkár gazdasági reformprogramja, 

amely a tervutasításos gazdasági rendszer fokozatos felszámolását célozta. 

permanens forradalom elmélete (теория перманентной революции) Marxista elmélet, 

amely szerint állandó forradalomra van szükség, hogy a proletárdiktatúra államapparátusa 

ne válhasson új elnyomó osztállyá. A ~ így tkp. a forradalom utáni állami bürokrácia elleni 

harcot jelenti. Sztálin „szocializmus egy országban” elmélete során mint baloldali túlzást 

elvetették, és trockista tételként bélyegezték meg. 



Pesztyel, Pavel Ivanovics (Павел Иванович Пестель, 1795-1826) Orosz katonatiszt. Részt 

vett a borogyinói csatában. A dekabrista Déli Társaság vezetője, részt vett az 1825-ös 

felkelésben. 1826-ban kivégezték. 

Péter, I., Alekszejevics, Nagy (Пётр I Алексе́евич Великий, 1672-1725) Orosz cár (1689-

1725). Részben nyugat-európai példák alapján bevezetett katonai, közigazgatási és pénzügyi 

reformjai a svédek legyőzéséhez és baltikumi hódításokhoz segítették (nagy északi háború). 

Oroszország alatta vált európai nagyhatalommá. Uralkodása idején jöttek létre a 

kollégiumok, került az egyház irányítása a Szent Szinódus kezébe, szervezték át a 

nemességet a Rangtáblázat alapján, ő vezette be az egyedöröklést. 1703-ban megalapította 

Szentpétervárt, amely 1712-től fővárosi rangot kapott. 1721-ben felvette az imperátori 

(császári) címet, hivatalosan is létrehozva az Orosz Birodalmat. 

Péter, II., Alekszejevics (Пётр Алексеевич, 1715-30) Orosz cár (1727-1730). A kivégzett 

Alekszej Petrovics fia. Szibériába száműzte Alekszandr Mensikovot. Gyakorlatilag a 

Legfelsőbb Titkos Tanács irányította az országot. Fekete himlőben hunyt el, vele kihalt a 

Romanov-dinasztia férfiága. 

Péter, III., Fjodorovics (Пётр III Фëдорович, 1728-1762) Orosz cár (1761-62), I. Péter 

unokája. Erzsébet halála után került trónra, megrögzött poroszbarátként azonnal békét és 

szövetséget kötött II. Frigyes porosz királlyal. Segítette apja hercegségét, Hollstein-Gottropot. 

Mikor háborúba akart kezdeni Dánia ellen, a hadsereg fellázadt ellene, felesége, II. Katalin 

pedig a nemesség segítségével palotaforradalmat robbantott ki ellene. ~-t elfogták, rövidesen 

pedig meggyilkolták.   

Plehanov, Georgij Valentyinovics (Георгий Валентинович Плеханов, 1856-1918) Orosz 

politikus, az orosz szociáldemokrata mozgalom egyik megalapítója. A Munka Felszabadítása 

Csoport és az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt alapító tagja.  

Politbüro (teljes nevén a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának Politikai 

Irodája, Политбюро, Политическое бюро Центрального комитета Коммунистической 

партии Советского Союза) A Központi Bizottság ülései között a kommunista párt vezető 

szerve. Tagjainak száma 8 és 25 között mozgott.  

pomescsik (помещик) III. Iván orosz cár idején kialakuló katona-földbirtokos réteg. Tagjai 

katonai szolgálatukért a szolgálat idejére földbirtokot (pomesztye) kaptak. 



pomesztye (поместье) Szolgálati nemesi földbirtok a 16-17. századi Oroszországban. 1714-

ben szűnt meg. 

potsdami konferencia (Потсдамская конференция) Truman amerikai elnök, Churchill, 

majd az őt váltó Attlee brit miniszterelnök és Sztálin szovjet vezető 1945. július 17. – 

augusztus 2. között tartott találkozója, amelyen megállapodtak Németország háború utáni 

újjárendezéséről (négy megszállási övezet: amerikai, angol, francia, szovjet; négy részre 

osztották Berlint is), a kelet-közép-európai németek kitelepítéséről, Németország teljes 

leszereléséről, a nemzetiszocialista mozgalmak betiltásáról, a háborús bűnösök felelősségre 

vonásáról és a jóvátétel kérdéseiről. 

Pozsarszkij, Dmitrij Mihajlovics (Дмитрий Михайлович Пожарский, 1578-1642) Orosz 

nemes, az 1611-12-es népfelkelés egyik vezetője, amely felszabadította az országot a lengyel 

megszállás alól.  

prikáz (приказ) Az államügyek intézésével és a rendeletek és törvények végrehajtásával 

foglalkozó intézmény a 16-17. századi Oroszországban. Péter reformjait követően a 

kollégiumok folyamatosan felváltják a ~-okat. 

proletárdiktatúra, a proletariátus diktatúrája (диктатура пролетариата) A marxista 

elmélet egyik alapfogalma. A burzsoázia uralmát megdöntő forradalmat követően, az állam- 

és osztálynélküli társadalom felé való átmenet során a hatalmat a proletariátusnak kell 

megragadnia.  

Pugacsov, Jemeljan Ivanovics (Емельян Иванович Пугачёв, 1742-1775) Doni kozák, több 

háborúban harcolt az orosz hadseregben. 1773-ban magát III. Péternek kiadva egy 

parasztfelkelés élére állt, amely jelentős területre kiterjedt. 1775-ben seregét szétverték, 

alvezérei kiadták a cári hatóságoknak és kivégezték.  

Puskin, Alekszandr Szergejevics (Александр Сергеевич Пушкин, 1799-1837) Orosz költő, 

író, drámaíró, az orosz irodalom egyik legjelentősebb alakja. 1820-24 között lázító 

költeményei miatt száműzetésben élt. Műveit maga I. Miklós cár cenzúrázta. 1837-ben 

párbajban halt meg. Legismertebb műve az Anyegin. 

Putyin, Vlagyimir Vlagyimirovics (Владимир Владимирович Путин, 1952-) Orosz 

politikus. 1977-től a KGB munkatársa. Az 1990-es években a szentpétervári polgármesteri 



hivatalnál dolgozott. 1998-99-ben a Szövetségi Biztonsági Szolgálat igazgatója, 1999-ben 

miniszterelnök, ugyanezen év dec. 31-től megbízott elnök, 2000-2008 között, illetve 2012 óta 

az Oroszországi Föderáció elnöke, 2008-2012 között miniszterelnök. Elnöksége idején 

megtörte a nyugatbarát oligarchák befolyását, erős hatalomkoncentrációt folytatott. 2008-ban 

háborút indított Grúzia ellen a szakadár Abházia és Dél-Oszétia védelmére hivatkozva. A 

2013-2014-es ukrajnai forradalmi eseményeket követően 2014 márciusában Oroszország 

annektálta a Krím-félszigetet. Támogatja a kelet-ukrajnai szeparatista fegyvereseket. 

Elnöksége idején jött létre a posztszovjet térség integrációjára irányuló Eurázsiai Gazdasági 

Unió Oroszország, Fehéroroszország és Kazahsztán részvételével, melyhez Örményország és 

Kirgizisztán is csatlakozott. 

R 

Ragyiscsev, Alekszandr Nyikolajevics (Александр Николаевич Радищев, 1749-1802) Az 

egyik első orosz radikális gondolkodó. A jobbágyrendszer eltörlését és az ország alkotmányos 

átalakítását célzó írásai miatt II. Katalin száműzte. 1797-ben visszatérhetett, I. Sándor 

idejében pedig a reformtörvények kidolgozásával megbízott bizottság munkájában is részt 

vehetett. 

Rangtáblázat (Табель о рангах) Nagy Péter által bevezetett 14-szintes ranglétra, mely a 

hivatalnoki, katonai és tengerészeti tisztségeket rendezte egységes táblázatba. 1722-1917 

között volt használatos.  

rapallói szerződés (Рапалльский договор) Németország és Szovjet-Oroszország 1922-ben, a 

sikertelen genovai tanácskozás után kötött egyezménye, amelyben kölcsönösen lemondtak az 

egymással szemben fennálló követeléseikről, valamint felvették a kereskedelmi és 

diplomáciai kapcsolatokat.  

Raszputyin, Grigorij Jefimovics (Григорий Ефимович Распутин, 1869-1916) Orosz 

szerzetes, aki jelentős befolyással bírt a cári családra. Züllött életmódja és az udvarra 

gyakorolt hatása miatt mind a nemesség és papság, mind a nép körében gyűlölt személlyé 

vált. 1916-ban meggyilkolták. 

Rathaus (Ратгауз) Önkormányzati szerv Oroszországban I. Pál idején, mely a 

magisztrátusokat és dumákat volt hivatott felváltani. Pál halála után felszámolták, és 

helyreállították a korábbi szerveket. 



ratusa (ратуша) 1699-1724, ill. 1728-43 között a városi önkormányzati szervek elnevezése 

Oroszországban. 

Razin, Sztyepan Tyimofejevics (Степан Тимофеевич Разин, 1630-1671) Orosz 

kozákvezér, aki 1670-71 során jelentős parasztfelkelést vezetett a Don környékén, mely 

Asztrahanyt, Cserkasszkot, Caricint is bevette. 1671-ben elfogták, megkínozták és kivégezték. 

Repin, Ilja Jefimovics (Илья Ефимович Репин, 1844-1930) Orosz festőművész. Történelmi 

tablóiról és portéiról ismert. 1918-ban faluja Finnországhoz került, a szovjet vezetés hívása 

ellenére sem tért haza. A szocialista realizmus egyik ihletőjeként tartották számon a 

Szovjetunióban, Kuokkala falu, ahol élete utolsó harminc évét töltötte, a Repino nevet vette 

fel a Szovjetunióhoz kerülése után. 

rézfelkelés (медный бунт) A városi szegényrétegek felkelése 1662-ben Moszkvában, melyet 

a magas háborús adók, illetve a nagy mennyiségben kibocsátott, elértéktelenedett rézpénzek 

miatti elégedetlenség váltott ki. A felkelést vérbe fojtották, a rézpénzek verése azonban 

rövidesen megszűnt.  

rigai békeszerződés (Рижский мирный договор) A lengyel-szovjet háborút lezáró 

békeszerződés, melyet 1921. március 18-án kötöttek. A ~ értelmében a lengyel-orosz határ a 

Polock-Minszk-Kamenyec-Podolszk vonaltól nyugatra húzódott (Galíciában az 1914-es 

zbrucsi osztrák/magyar-orosz határt megtartva), összességében mintegy 200 km-el keletre a 

Curzon-vonaltól, azaz az etnikai határtól. Lengyelország elismerte az Ukrán Szocialista 

Szovjet Köztársaságot, ezzel lemondott az Ukrán Népköztársasággal való szövetségről. 

Rikov, Alekszej Ivanovics (Алексей Иванович Рыков, 1881-1938) Szovjet politikus, 1924-

30 között a Népbiztosok Tanácsának elnöke, 1922-30 között a Politbüro tagja. Az 1930-as 

években befolyása csökkent, 1937-ben kizárták a pártból és letartóztatták, 1938-ban 

kivégezték. 1988-ban rehabilitálták. 

Romanovok (Романовы) Orosz nemesi család, amelynek tagjai 1613-1917 között az orosz 

cárokat adták.  

S 



SALT-szerződések (ang. Strategic Arms Limitation Talks = stratégiai fegyverzetkorlátozási 

tárgyalások) A közép- és nagy hatótávolságú, nukleáris robbanófejekkel ellátott ballisztikus 

rakéták maximálásáról szóló amerikai-szovjet tárgyalások. A SALT-I-et 1972-ben, a SALT-

II-t 1979-ben írták alá. 

Sándor, I. (Александр I Павлович, 1775-1825) Orosz cár (1801-1825), (kongresszusi) 

lengyel király (1815-25), finn nagyherceg (1809-1825). Uralkodása kezdetét a liberális 

reformok jellemezték, enyhített a cenzúrán, kibővítette a köz- és felsőoktatást. Részt vett 

Napóleon legyőzésében, egyik alapítója a Szent Szövetségnek. Utolsó éveiben a miszticizmus 

hatása alá került, intézkedései reakciósabbakká váltak. Halálát követően a dekabristák 

államcsínyt kíséreltek meg, ezt azonban utódja, I. Miklós leverte. 

Sándor, II. (Александр II Николаевич, 1818-81) Orosz cár (imperátor) és Finnország 

nagyhercege (1855-81). Megkötötte a krími háborút lezáró párizsi békét, majd megkezdte 

Oroszország modernizációját. 1861-66 között felszabadította a jobbágyokat. Megreformálta a 

vidéki és városi közigazgatást, a bíróságokat, csökkentette a katonai szolgálat idejét. Leverte 

az 1863-64-es lengyel felkelést, győzelmet aratott az Oszmán Birodalom felett az 1877-78-as 

orosz-török háborúban. Uralkodása idején kezdődött az ukrán nyelv elleni fellépés az orosz 

fennhatóság alá tartozó ukrán területeken. 1881-ben narodnyik terroristák merényletének 

áldozata lett.  

Sándor, III. (Александр III Александрович, 1845-94) Orosz cár (imperátor) és Finnország 

nagyhercege (1881-1894). Autokratikus hatalmat épített ki, titkosrendőrséget alapított, amely 

besúgók hálózatát működtette. Fokozódott az oroszosítás politikája, megszűnt az egyetemek 

autonómiája. Egyre gyakoribbakká váltak a zsidók elleni pogromok. Uralkodása alatt jött létre 

az orosz-francia szövetség, és tovább folytatódott az ország iparosodása. 

Simeon (Szimeon Ivanovics), Büszke (Симеон Иванович Гордый, 1316-53) Moszkvai 

fejedelem, vlagyimiri nagyfejedelem (1340-1353), 1346-tól névlegesen novgorodi fejedelem. 

Uralkodását végigkísérték a többi orosz fejedelemséggel és Litvániával való konfliktusok. A 

pestisjárvány során halt meg. 

START-szerződések A Szovjetunió, ill. Oroszország és az Egyesült Államok egyezményei a 

stratégiai nukleáris fegyverek számának csökkentéséről. Az 1991 júliusában aláírt START-I a 

hadászati atomtöltetek és hordozórakéták számát az eredeti mennyiség kétharmadára 



csökkentette, az 1993 januárjában kötött START-II pedig a START-I-ben rögzített mennyiség 

felét engedélyezte a felének. 

személyi kultusz (культ личности) Elsőként Hruscsov, az SZKP főtitkára által a párt XX. 

kongresszusán (1956) használt kifejezés, amely a sztálini diktatúra terrorját Sztálin 

tekintélyelvű vezetési módszereivel indokolta. A II. világháború után szovjet példára a 

szocialista államokban is kialakult az adott ország első számú kommunista vezetője körül. 

Szent Szinódus (Legszentebb Kormányzó Szinódus, Святейший правительствующий 

синод) Az orosz ortodox egyház legfelsőbb irányító testülete 1721-1917 között, melyet Nagy 

Péter hozott létre, az egyház állami ellenőrzésére. A ~ hatáskörébe tartozott a püspökök 

kinevezése és leváltása, a szentté avatás, az egyházi cenzúra stb. A forradalom után megszűnt, 

és helyreállították a patriarkátust. 

Szent Szövetség (Священный союз) 1815 szeptemberében Oroszország, a Habsburg 

Birodalom és Poroszország uralkodói által létrehozott szövetség, amelyet a Szentírás igéinek 

megfelelő kormányzás jegyében és a forradalmi mozgalmak elleni közös fellépés érdekében 

hoztak létre. 

Szentpétervár (Санкт-Петербург) Város a Néva torkolatánál. 1703-ban alapította Nagy 

Péter cár, mintegy európai ambícióinak szimbólumaként. 1712-1918 között rövid 

megszakításokkal az Orosz Birodalom fővárosa volt. Az első világháború idején németes 

hangzású nevét Petrográdra (Петроград) változtatták, majd 1924-ben, Lenin halálakor a 

Leningrád (Ленинград) nevet vette fel. 1991-től ismét ~. 

szlavofil eszme (славянофильство) Az 1830-as évekeben a nyugatosságra válaszul létrejött 

orosz eszmetörténeti irányzat, amely Oroszország történelmi fejlődésének egyediségét, ill. 

annak pozitív vonásait, a pravoszláv vallásra épülő filozófiát és a szláv népek egységét 

hirdette. Legjelentősebb képviselői Homjakov és Kirejevszkij voltak. 

szocialista realizmus v. szocreál (социалистический реализм) A marxizmus-

leninizmus világnézetén alapuló alkotómódszer, tehát nem stílus vagy adott formarendszer. 

Az első világháborút követően meghonosított és politikai ideológiával is telített „hivatalos” 

művészeti irányzat a Szovjetunióban. Kibontakozásának mértéke és hatása az egyes 

művészeti ágak közt eltérő. Képviselői a valóság mélyebb összefüggéseit akarták megragadni 

konkrét képekben. Ennek legfőbb eszköze a típus volt, mert Friedrich Engels  filozófiája 



szerint a típusban egyesül a konkrét és a szükségszerű. Országonként más és más 

megnyilvánulásai ismertek. A Szovjetunióban a festészetben első megnyilvánulásai 

Joganszon, Rjazsszkij és Grekov művei voltak, Olaszországban a „neorealistának” nevezett 

festészet képviselői (Guttuso, Mucchi, Zigaina) tartoznak ide. 

Szofja Alekszejevna (Софья Алексеевна, 1657-1704) Alekszej cár lánya, 1682-89 között 

öccsei mellett az Orosz Cárság régensnője. A gyenge V. Ivánt könnyen befolyásolta, I. Péter 

azonban egyre nagyobb hatalomra tett szert, és 1689-ben félreállította nővérét, 1699-ben 

pedig kolostorba zárta. 

szolgáló emberek (служилые люди) A 14-18. századi Oroszországban a katonai vagy 

közigazgatási szolgálatra kötelezett emberek gyűjtőneve. Öt nagy csoportjuk volt: 1. akik 

apjuk után örökölték a szolgálatot; 2. akik zsoldért vállalták azt; 3. akiket ideiglenesen 

behívtak vészhelyzet esetén; 4. egyházi szolgálatosok; 5. harcos holopok. 

Szolovjov, Vlagyimir Szergejevics (Влади́мир Серге́евич Соловьёв, 1853-1900) Orosz 

filozófus, az egyik legnagyobb hatású 19. századi orosz gondolkodó. Oroszország 

messianisztikus szerepéről írt, műveinek egyik központi fogalma az Istenemberség volt.  

szovhoz (совхоз) A mezőgazdaság kollektivizálása során megalakult állami gazdaság a 

Szovjetunióban. 

szovjet (orosz совет = tanács) az 1917-es forradalom során a munkások, a katonák és 

parasztok helyi hatalmat gyakorló önkormányzati szervei (l. még kettős hatalom) 

Szovjetek Összoroszországi Kongresszusa (Всероссийский Съезд Советов) 1917-36 

között a Szovjetunió fő törvényhozó szerve. 

szovjet-finn háború (советско-финская война) A Szovjetunió és Finnország közötti 

katonai konfliktus 1939 decembere és 1940 márciusa között, amely azután robbant ki, hogy a 

finn kormány elutasította egyes Szentpétervár védelme szempontjából fontos, illetve más, 

nikkelben gazdag területek cseréjét bizonyos szovjet határmenti területekre. A szovjet 

hadsereg óriási számbeli és technikai fölénye ellenére sem tudott döntő csapást mérni a 

finnekre, így Finnország elkerülte a balti államok sorsát, amelyeket a Szovjetunió szocialista 

köztársaságok formájában bekebelezett. Az 1940-es moszkvai békében a finneknek le kellett 

mondaniuk Karélia egyes területeiről. 1941 nyarán, a német-szovjet háború kezdetén a finnek 



a németek oldalára álltak és visszavették az elvesztett területeket. A finnek ezt a háborút az 

1939-40-es háború közvetlen folytatásának tartották, és Folytatólagos Háborúnak nevezték. 

Szövetségi Biztonsági Szolgálat (Федеральная служба безопасности, ФСБ) Az orosz 

titkosszolgálat neve annak 1995-ös átszervezése után, feladatai közé tartozik a belső és külső 

kémelhárítás és hírszerzés, a terrorizmus elleni küzdelem stb. 

Sztálin, Joszip Visszarionovics (Dzsugasvili) (Йосиф Виссарионович Сталин 

(Джугашвили), 1879-1953) Grúz-oszét származású szovjet politikus. Részt vett az 1917. 

októberi bolsevik hatalomátvételben. 1922-től a Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkára 

lett, és ebben a pozícióban az új apparátusra támaszkodva fokozatosan építette ki hatalmát. A 

Trockij által vezetett pártellenzék legyőzésével 1927-1953 között totális diktatúrát vezetett be 

a Szovjetunióban. Uralmának több millió szovjet állampolgár esett áldozatul (Nagy Terror, 

GULág), ugyanakkor a nehézipar és a hadiipar tekintetében az ország világhatalommá 

emelkedett. A második világháború során visszaverte a tengelyhatalmak támadását és a 

Szovjetuniót katonai nagyhatalommá tette. Közép- és Kelet-Európa jelentős része szovjet 

befolyás alá került a háború után, és ~-i mintára épülő politikai rendszerek jöttek létre.  

Sztálingrád (Сталинград) A Volga-mentén fekvő város, eredeti nevén Caricin (Царицын). 

1925-ben nevét Sztálingrádra változtatták. A szovjet rendszer alatt a nehézipar egyik 

központjává vált, itt gyártották például a szovjet harckocsikat. A Szovjetunió lerohanásakor a 

német hadsereg Dél Hadseregcsoportjának stratégiai célja a város elfoglalása volt, de a 

németek az 1942. szeptember-1943. január közötti harcokban a kezdeti sikerek után 

katasztrofális vereséget szenvedtek. A hruscsovi desztalinizáció idején, 1961-ben a város 

nevét Volgográdra (Волгоград) változtatták, ezt a nevet viseli ma is. 

sztálinizmus (сталинизм) a kommunizmus egyik, Sztálin által kidolgozott és gyakorolt 

irányzata, amely 1929-1953 között a nemzetközi kommunista mozgalom (l. Komintern) 

vezető irányzata volt. Hivatalosan a marxizmus-leninizmus folytatásának tartotta magát, 

hívei nem használták a ~ megnevezést. Ideológiailag Sztálin politikai érdekeinek megfelelően 

gyakran változott, legfőbb állandó motívuma a „szocializmus egy országban” elmélete volt, 

amely szerint a szocialista rendszert egy különálló országban is fel lehet építeni. Ennek 

gyakorlati következménye volt az erőteljes iparosítás és az annak fedezetét biztosítani hivatott 

kollektivizálás meghirdetése, a szakítás a NEP-pel, illetve a Trockij körül csoportosuló 



ellenzék pártból való kizárása (l. trockizmus). Sztálin kíméletlenül számolt le vélt vagy valós 

ellenfeleivel a titkosrendőrség segítségével (l. Cseka, Gulag).  

Sztolipin, Pjotr Arkegyijevics (Пётр Аркадьевич Столыпин, 1862-1911) Orosz politikus, 

államférfi. Grodnó, majd szaratovi kormányzó, 1906-11 között belügyminiszter és a 

minisztertanács elnöke. Leginkább agrárreformjáról ismert, amely az obscsina kollektív 

földtulajdonának paraszti magántulajdonná alakítását célozta. 1911-ben meggyilkolták.  

Sztruve, Pjotr Berngardovics (Пётр Бернгардович Струве, 1870-1944) Orosz politikus, 

gondolkodó. Eleinte marxista, majd liberális nézeteket képviselt, a bolsevik hatalomátvételt 

követően a fehér mozgalomhoz csatlakozott. 1920-tól emigrációban élt. 

szuprematizmus (супрематизм) A XX. század elején Kazimir Malevics orosz festő által 

kifejlesztett stílusirányzat. Tiszta mértani - absztrakt - formákra szorítkozik, ezekkel kíván 

elérni minden hatást. 

Szuszlov, Mihail Andrejevics (Михаил Андреевич Суслов, 1902-1982) szovjet politikus, az 

SZKP KB titkára (1947-82), a Politbüro tagja (1955-82) a párt ideológusa. 1956-ban a 

magyar forradalom idején a szovjet és a magyar vezetés között közvetített. 

Szverdlov, Jakov Mihajlovics (Яков Михайлович Свердлов, 1885-1919) Bolsevik politikus, 

részt vett az októberi hatalomátvétel előkészítésében, 1917-19 között Szovjet-Oroszország de 

iure államfője volt. Spanyolnáthában halt meg. 

T 

Tájfun-hadművelet (Операция Тайфун) A Moszkva ellen irányuló német támadás 

fedőneve, amely 1941. szeptember 30-án vette kezdetét és 1942. április 20-án ért véget, a 

szovjetek győzelmével. Ez volt a Vörös Hadsereg első komoly eredménye a keleti fronton, 

amely utat nyitott a „fordulat” felé. Ennek eredményeképp három év múlva már szovjet 

csapatok álltak Berlin előtt. 

teheráni konferencia (Тегеранская конференция) Roosevelt amerikai elnök, Churchill brit 

miniszterelnök és Sztálin szovjet vezető találkozója 1943. november 28 – december 1. között, 

amelyen a szövetségesek megállapodtak, hogy a németek elleni második frontot a Balkán 

helyett Észak-Franciaországban nyitják meg, továbbá hogy a háború után Lengyelország 



keleti határa a Curzon-vonal lesz. Kárpótlásul az elveszített területekért a lengyelek 

megkapják az Odera-Neisse-vonaltól keletre eső német területeket, Sziléziát is beleértve. 

tiltott évek (заповедные лета) Azok az évek, amelyeken a parasztok számára a György-nap 

utáni időszakban is tiltott volt az átköltözés egy másik földesúr birtokára. A 16. század végén 

jelent meg, a jobbágyság de iure röghöz kötésével a fogalom kikopott. 

Tolsztoj, Lev Nyikolajevics (Лев Николаевич Толстой, 1828-1910) Orosz író, a realista 

próza mestere. Főképp Háború és béke, ill. Anna Karenina című regényei miatt ismert. Utolsó 

évtizedeiben a vallásos aszketizmus híve és hirdetője lett.  

történelmi materializmus (исторический материализм) A dialektikus materializmust az 

emberi történelem folyamataira átültető marxi elmélet, mely szerint a történelem egymással 

antagonisztikusan szembenálló társadalmi osztályok harcából áll. A történelem fő hajtóereje a 

termelőeszközök fejlődése. Marx szerint a korabeli, 19. századi állapotok egyben a történelmi 

osztályharcok utolsó fázisát, a kapitalista burzsoázia (polgárság) és a proletariátus 

szembenállását jelentik, melynek végén szükségszerűen be kell következzen a proletariátus 

győzelme és az osztálynélküli társadalom – a kommunizmus – megteremtése.  

Trockij, Lev Davidovics (szül. Bronstein, Лев Давидович Троцкий, Бронштейн, 1879-

1940) A bolsevik párt egyik vezetője. 1917-től a pétervári szovjet elnöke, a bolsevik 

hatalomátvételt követően külügyi, majd hadügyi népbiztos. A Vörös Hadsereg megteremtője. 

Mind ideológiailag, mind politikailag szembekerült Sztálinnal, ezért 1929-ben száműzték a 

Szovjetunióból, majd 1940-ben Mexikóban Sztálin utasítására meggyilkolták. Az 1930-as 

évek koncepciós pereinek gyakran visszatérő fordulata volt a leleplezett trockista 

összeesküvés. 

trockizmus (троцкизм) Lev Trockij nevéhez köthető kommunista irányzat, amely a 

sztálinizmust elhajlásnak tekintette az eredeti marxista-leninista tanokhoz képest. Tagadta a 

„szocializmus egy országban” elméletét, illetve a parasztság forradalmi osztályként való 

értelmezését. Elengedhetetlennek tartotta a permanens forradalmat.  

Tuhacsevszkij, Mihail Nyikolajevics (Михаил Николаевич Тухачевский, 1893-1937) A 

szovjet Vörös Hadsereg egyik vezetője. Részt vett a polgárháborúban, lengyel-szovjet 

háborúban, valamint a kronstadti felkelés leverésében. A sztálini nagy tisztogatások 

áldozata lett. 1957-ben rehabilitálták.  



Turgenyev, Ivan Szergejevics (Ива́н Серге́евич Турге́нев, 1818-1883) Orosz író, drámaíró. 

Lázító művei miatt emigrációba kényszerült, Párizsban telepedett le. Legismertebb műve az 

Apák és fiúk.  

U 

udvari parasztok (дворцовые крестьяне) Az orosz parasztság egy kategóriája a 15-18. 

században. Az ~ közvetlenül a nagyfejedelmi/cári birtokokon szolgáltak.  

űrfegyverkezés Ronald Reagan amerikai elnök 1985 januárjában meghirdetett fegyverkezési 

programja, a Stratégiai Védelmi Kezdeményezés (ang. Strategic Defense Initiative), 

közismertebb nevén Csillagháborús terv, amely az Egyesült Államok védelmére szolgáló 

megfigyelő műholdakból, elhárító rakétákból és atomrakétákból álló „űrpajzsot” kívánt a 

világűrbe repíteni. 

V 

városi magisztrátus l. magisztrátus 

Varsói Szerződés (Варшавский договор) 1955-ben, az NSZK újrafelfegyverzését és a 

NATO-ba való felvételét követően a Szovjetunió vezetésével létrehozott katonai szervezet, 

amelynek tagjai Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK és 

Románia voltak. A tagállamok hadseregei szovjet főparancsnokság alatt álltak. A Kínához 

közeledő Albánia 1968-ban kilépett a szövetségből. 1991-ben, a Szovjetunió felbomlásakor a 

Varsói Szerződés is megszűnt. 

Vaszilij, I., Dmitrijevics (Василий I Дмитриевич, 1371-1425) Moszkvai nagyfejedelem 

(1389-1425). Uralkodása alatt tovább növelte a moszkvai állam birtokait, állandó háborúban 

állt Litvániával.  

Vaszilij, II., Vasziljevics, Vak (Василий II Васильевич Тёмный, 1415-1462) Moszkvai 

nagyfejedelem (megszakításokkal 1425-62 között). Hosszú trónöröklési harcot vívott Kancsal 

Vaszilij és Dmitrij Semjaka trónkövetelőkkel szemben, 1445-ben pedig egy időre mongol 

fogságba került. Ennek ellenére stabilizálni tudta uralmát, és kiterjesztette Moszkva 

fennhatóságát Rjazanyra és Vjatkára. 1452-ben Kaszimovban mongol vazallusfejedelemséget 

alapított. 



Vaszilij, III., Ivanovics (Василий III Иванович, 1479-1533) Moszkvai nagyfejedelem (1505-

1533). Elődei politikáját folytatva növelte a Moszkvai Nagyfejedelemség területét, Pszkov, 

Csernyigov-Sziverszk, ill. a Kazanyi Kánság területének egy részével.  

Vaszilij, IV., Ivanovics Sujszkij (Василий IV Иванович Шуйский, 1552-1612) Orosz 

nemes. Borisz Godunov családjának meggyilkolása után cár (1606-10), a lengyel intervenció 

megbuktatta, utolsó éveit fogságban élte le. 

vecse (вече) A szabad férfi lakosság által alkotott népgyűlés a középkori Ruszban. A 

legismertebb a novgorodi ~ volt, amely 1136-1477 között tkp. köztársasági rendszert vezetett 

be Novgorodban. A ~ részt vett a fejedelmek megválasztásában és lemondatásában, a 

tisztségviselők kinevezésében, közvetlenül beleszólt a fontosabb politikai kérdésekbe. A 

novgorodi ~ folyamatosan elvesztette demokratikus jellegét, és a leggazdagabb polgárok 

oligarchikus irányítása alá került. Novgorod Moszkva általi bekebelezésével a köztársasági 

államforma is megszűnt.  

véres vasárnap (Кровавое воскресенье) Az 1905. január 9-i munkástüntetést követő sortűz, 

melyben több mint százan haltak meg. Közvetlenül hozzájárult az 1905-ös forradalom 

kirobbanásához. 

Vitte, Szergej Julijevics (Сергей Юльевич Витте, 1849-1915) Államférfi, gróf. 1892-ben 

közlekedési, 1892-1903 között pénzügyminiszter. Protekcionista vámpolitikájával, 

nagyszabású vasútépítésekkel és külföldi hitelekkel elősegítette országa ipari fejlődését. 1903-

1906 között miniszterelnök. Mérsékelt konzervatívként a liberálisok és a szélsőjobboldal 

kereszttüzébe került. Leváltása után az Államtanács független tagja maradt. 

Vlagyimir (Владимир) A 12. század elején alapított orosz város, mely a Kijevi Rusz 

felbomlása után az egyik legjelentősebb részfejedelemség központja lett. 1169-től a ~-i 

uralkodók viselték a nagyfejedelmi címet. A 14. században a Moszkvai Nagyfejedelemség 

uralma alá került, jelentőségét is elvesztette Moszkvával szemben. Ma az egyik fő 

oroszországi turisztikai célpont. 

Vlaszov, Andrej Andrejevics (Андрей Андреевич Власов, 1900-1946) szovjet tábornok, 

Sztálingrád német ostromakor hadseregének elvesztése utána átállt a németek oldalára. 1944 

őszén Prágában megszervezte a németeket támogató Orosz Felszabadító Hadsereget. A 

háború után a szovjetek kivégezték. 



voloszty (волость) Az orosz közigazgatás legalacsonyabb, járási szintnek megfelelő, néhány 

közeli falut tömörítő egysége 1797-től az 1920-as évekig.  

Vorosilov, Kliment Jefremovics (Климент Ефремович Ворошилов, 1881-1969) Szovjet 

katonatiszt, kommunista politikus. Sztálin híve, 1925-34 között hadiügyi és tengerészeti, 

1934-40 között védelmi népbiztos, részt vett a második világháború harcaiban, 1945-47 

között a Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnöke Magyarországon. 1953-60 között a 

Szovjetunió államfője. 

votcsina (вотчина) A Kijevi Rusz idejéből eredeztethető földbirtoktípus, nemesi örökbirtok. 

1555-től katonai szolgálat terheli, meghatározott számú katonát kötelesek kiállítani a 

birtokosai. 1714-ben, az egységes öröklési rendszer bevezetését követően megszűnt.  

Vrangel, Pjotr Nyikolajevics (Пётр Николаевич Врангель, 1878-1928) Tábornok. Részt 

vett az orosz-japán háborúban és az első világháborúban, a polgárháború idején a fehérek 

támogatója, Gyenyikin vereségét követően a fehér seregek vezetője. Csapatait a Krím-

félszigetre szorították vissza, 1920-ban Szevasztopolból Törökországba evakuálták. Hátralévő 

éveit Belgiumban élte le.  

Z 

zavaros időszak (смута, смутное время) A Rurik-dinasztia kihalását követő anarchikus 

időszak Oroszországban, 1605-1613 között. A ~-ot lengyel és svéd intervenciós kísérletek, 

trónkövetelők (l. ál-Dmitrij), a bojárok hatalmi harcai és parasztfelkelések jellemezték. 1613-

ban Mihail Romanov hatalomra kerülésével ért véget. 

Zemszkij szobor (Земский собор) Oroszország legfelsőbb rendi-képviseleti szerve 1549-

1684 között. A zavaros időkben közvetlenül részt vett a cárok hatalomra segítésében. A 

Romanovok idején hatalma formálissá csökkent.  

Zinovjev, Grigorij Jevszejevics (szül. Ovszej-Gerson Aronovics Radomiszlszkij, Григорий 

Евсеевич Зиновьев, Овсей-Гершен Ааронович Радомысльский, 1883-1936) Zsidó 

származású bolsevik vezető. 1917-26 között a petrográdi/leningrádi szovjet elnöke, 1919-26 

között a Komintern végrehajtó bizottságának vezetője, 1921-26 között a Politbüro tagja. 

Kezdetben Trockij híve, majd Sztálint támogatta. A nagy tisztogatások során koncepciós 

perben elítélték és kivégezték. 



Zjuganov, Gennagyij Andrejevics (Геннадий Андреевич Зюганов, 1944-) Orosz 

kommunista politikus. 1966-91 között az SZKP tagja. Az Orosz Föderáció Kommunista 

Pártjának elnöke annak megalapítása (1993) óta. 1993-tól parlamenti képviselő, 1994 óta 

frakcióvezető. 1996-ban a második helyet szerezte meg az elnökválasztásokon alig elmaradva 

Borisz Jelcin mögött. 

Zsdanov, Andrej Alekszandrovics (Андрей Александрович Жданов, 1896-1948) Szovjet 

kommunista politikus. Kirov meggyilkolása után leningrádi első titkár (1945-ig), 1939-48 

között a Politbüro tagja. 1945-től a Szovjetunió kulturális életét irányította, és az SZKP 

főideológusa volt.  

zsidózó eretnekség (ересь жидовствующих) Az eretnekek egy csoportja a 15. századi 

Novgorodban és Moszkvában. Nevét a zsidó vallással való hasonlóságáról kapta, követői 

ugyanis egy sor zsidó vallási szokást követtek, és tagadták Jézus isteni voltát. 1504-ben 

erőszakkal felszámolták, vezetőit máglyán elégették.  

Zsirinovszkij, Vlagyimir Volfovics (Владимир Вольфович Жириновский, 1946-) Orosz 

politikus, az Oroszországi Liberális Demokrata Párt alapító-vezetője, nacionalista 

kirohanásairól és extrém nyilatkozatairól ismert. 1993-tól az Állami Duma képviselője, 2000-

2011 között az alelnöke.  

Zsukov, Georgij Konsztantyinovics (Георгий Константинович Жуков, 1896-1974) 

Szovjet marsall. A második világháborúban a szovjet csapatok legeredményesebb hadvezére. 

1941-ben Moszkvánál visszaverte a német támadást, ezt követően az I. Belorusz Front 

parancsnoka. 1945-ben ő irányította Berlin elfoglalását.  



AZ OROSZ TÖRTÉNELMI KIFEJEZÉSEK OROSZ 

MAGYAR SZÓTÁRA 

 

августовский кризис    augusztusi válság 

аграрный вопрос     agrárkérdés 

Академия наук     Tudományos Akadémia 

Антикоминтерновский пакт   Antikomintern Paktum 

апрельские тезисы     áprilisi tézisek 

банкетная кампания    bankett kampány 

барщина      robot, barscsina 

белое движение     fehér mozgalom 

белые места/белые земли     fehér helyek/fehér földek 

бироновщина     bironovscsina 

ближние бояре     közeli bojárok 

Ближняя дума (Тайная дума)   Közeli Duma (Titkos Duma) 

большевики     bolsevikok 

Большо́й терро́р      Nagy Terror 

бояре     bojárok 

боярская дума     bojári duma 

боярские дети     bojárfik 

братства     testvériségek 

Брусиловский прорыв    bruszilovi áttörés 

буржуазия     burzsoázia, polgárság 

Варшавский договор    Varsói Szerződés 



Великая Октябрьская социалистическая революция Nagy Októberi Szocialista Forradalom 

Великая Отечественная война   Nagy Honvédő Háború 

великий князь     nagyfejedelem 

великорусский     nagyorosz 

Верховный Тайный Совет   Legfelsőbb Titkos Tanács 

Военно-революционный Комитет  Katonai Forradalmi Bizottság 

военные поселения     katonai települések 

восстания     felkelés 

восточные славяне     keleti szlávok 

восточный вопрос     keleti kérdés 

вотчина     votcsina (örökbirtok)  

Временное правительство   Ideiglenes Kormány   

Всероссийский крестьянский союз  Összorosz Földművesszövetség 

Всероссийский Съезд Советов   Összorosz Szovjetkongresszus 

генеральная губерния    főkormányzóság 

генеральный губернатор    főkormányzó 

генеральный прокурор    főügyész 

гильдия     gilde, céh 

главный магистрат    főmagisztrátus 

гласность     glasznoszty 

городская дума     városi duma 

гости     gosztyi (nagykereskedők) 

Государственная Дума    Állami Duma 

государственные крестьяне   állami parasztok 



Государственный Совет    Államtanács 

Группа Освобождение Труда   Munka Felszabadítása Csoport 

губернатор     kormányzó 

губерния     kormányzóság 

Двоевластие     kettős hatalom 

дворцовые крестьяне    udvari parasztok 

дворцовые перевороты    palotaforradalmak 

дворянство     (udvari) nemesség    

диалектический материализм   dialektikus materializmus 

диктатура пролетариата    proletárdiktatúra 

диктатура сердца     a szív diktatúrája 

Доктрина Брежнева    Brezsnyev-doktrina 

донские казаки     doni kozákok 

Евразийство     eurázsianizmus 

Единая Россия     Egységes Oroszország 

единонаследие     egyedöröklés 

ереси     eretnekek 

жидовствующие     zsidózók, zsidóskodók 

западники     nyugatosok 

заповедные лета     tiltott évek 

Земский собор, совет    Zemszkij szobor 

Золотая орда     Arany Horda 

император     császár, cár 

исторический материализм   történelmi materializmus 



Июльский мятеж     júliusi felkelés 

кадеты     kadetok 

казаки     kozákok 

Карибский кризис     karibi válság 

князь     fejedelem 

коллективизация     kollektivizálás 

коллективное хозяйство    kollektív gazdaság 

колхоз     kolhoz 

Коминтерн     Komintern 

Коминформ     Kominform 

Комитет государственной безопасности Állambiztonsági Bizottság 

Комитет министров    minisztertanács    

корниловщина     kornyilovscsina 

котёл     katlan(csata) 

крепостничество     jobbágyság 

крестьяне     parasztok 

крестьянские войны (восстания)  parasztháborúk (felkelések) 

Крестьянский поземельный банк  Paraszti Földbank 

Крестьянский социализм    parasztszocializmus, agrárszocializmus 

кровавое воскресение    véres vasárnap 

Кронштадтское восстание   kronstadti felkelés 

крымская война     krími háború 

Кубинский ракетный кризис   kubai rakétaválság 

кулак     kulák 



Куликово поле     kulikovói mező    

культ личности     személyi kultusz 

купцы     kereskedők 

легальный марксизм    legális marxizmus 

Ледовое побоище     jégcsata 

Лжедмитрий     ál-Dmitrij 

Локотскoe самоуправление   Lokotyi önkormányzat 

магистраты     magisztrátusok 

медный бунт     rézfelkelés 

междуцарствие     interregnum 

меньшевики     mensevikek 

местничество     mesztnyicsesztvo 

мещане     városlakók    

Министерство государственной безопасностиÁllambiztonsági Minisztérium 

наместник     helytartó 

народный комиссар    népbiztos 

Новая економическая политика   Új gazdaságpolitika 

Общество соединенных славян   Egyesült Szlávok Társasága 

община     obscsina 

обязанные крестьяне    köteles parasztok 

орда     horda 

освобождение крестьян    a parasztok felszabadítása 

Освобождение Труда    Munka Felszabadítása 

Отечественная война    Honvédő Háború 



пакт Молотова-Риббентропа   Molotov-Ribbentrop paktum 

подушная подать     fejadó 

поместье     pomesztye (szolgálati birtok) 

помещик     pomescsik (szolgáló nemes) 

посадник      poszadnyik 

Правительствующий Сенат    Kormányzó Szenátus 

Приказ      prikáz 

Прокурор      ügyész 

Просвещение      felvilágosodás, művelődés 

Пугачевщина      pugacsovscsina 

Раскольники      raszkolnyikok, óhítűek  

революционные демократы    forradalmi demokraták 

Религиозно-философские собрания (общества) vallási-filozófiai társaság 

Русская освободительная армия    Orosz Felszabadító Hadsereg 

самодержавие      autokrácia, egyeduralom 

самодержец      autokrata, egyeduralkodó 

Свободные хлебопашцы     szabad parasztok 

Святейший Правительствующий Синод  Legszentebb Kormányzó Szinódus  

Северная война      északi háború 

Северное общество      északi társaság 

семилетняя война      hétéves háború 

Синод      szinódus 

Славянофильство      szlavofil eszme 

Славянский Комитет     Szláv Bizottság 



слобода      szloboda 

служилые люди      szolgálók, szolgáló emberek 

служилый князь      szolgáló fejedelem 

смерды      szmerdek, jobbágyok 

Совет министров      minisztertanács 

Советско-польская война     Szovjet-lengyel háború 

Советы      szojvetek, tanácsok 

совхоз      szovhoz 

Соединенные Славяне     Egyesült Szlávok 

Сотня      Század 

социалистический реализм    szocialista realizmus, szocreál 

Союз благоденствия     Jóléti Szövetség 

Союз Михаила Архангела    Mihály Arkangyal Szövetség  

Союз освобождения     Felszabadítási Szövetség  

Союз русского народа     Orosz Népi Szövetség 

Ссылка      száműzetés 

сталинизм      sztálinizmus 

Старообрядцы, староверцы    óhitűek 

Старшинство, старейшинство    sztarsinsztvo, előljáróság 

стрельцы      sztrelecek    

Табель о рангах      rangtáblázat 

Тайные общества      titkos társaságok 

Третий Рим      Harmadik Róma 

Третье Отделение      Hármas részleg 



троцкизм       trockizmus 

удел      ugyel, birtok 

Учредительное собрание     alkotmányozó gyűlés 

Федеральная служба безопасности   Szövetségi Biztonsági Szolgálat 

холопы      holopok, jobbágyok 

Царство Польское      Lengyel Királyság 

царь, царство      cár, cárság 

Центральное единое государство   központosított egységes állam 

Центральный Исполнительный Комитет  Központi Végrehajtó Bizottság 

Центральный комитет      Központi Bizottság 

Церковные люди      egyházi emberek 

цех      céh 

Червонная Русь      Vörös Rusz 

Черносотенцы      Fekete Százak 

чиновничество      hivatalnokok 

чины      tisztségek 

экономические крестьяне     gazdasági parasztok 

эсеры      eszerek 

Южное общество      Déli Társaság 

Юрьев день      György-nap 

Язычество      pogányság 



OROSZ URALKODÓK ÉS ÁLLAMI VEZETŐK 

LISTÁJA 

URALKODÓLISTÁK 

Rosztov-szuzdali fejedelmek 

1113-1157  Jurij Vlagyimirovics (Dolgorukij) 

1157-1174  Andrej Jurjevics (Bogoljubszkij) 

 

Vlagyimiri (nagy)fejedelmek 

1169-1174  Andrej Jurjevics (Bogoljubszkij) 

1174-1175  Jaropolk Rosztyiszlavics 

1175-1176  Mihalko Jurjevics 

1176-1212  Vszevolod Jurjevics (Bolsoje Gnyezdo) 

1212-1216  Jurij Vszevolodovics 

1216-1218  Konsztantyin Vszevolodovics 

1218-1238  Jurij Vszevolodovics (másodszor) 

1238-1246  Jaroszlav Vszevolodovics 

1246-1248  Szvjatoszlav Vszevolodovics 

1248   Mihail Jaroszlavics 

1248-1252  Andrej Jaroszlavics 

1252-1263  Alekszandr Jaroszlavics (Nyevszkij) 

1263-1271  Jaroszlav Jaroszlavics 

1271-1276  Vaszilij Jaroszlavics 

1276-1281  Dmitrij Alekszandrovics 

1281-1283  Andrej Alekszandrovics 

1283-1294  Dmitrij Alekszandrovics (másodszor) 

1294-1304  Andrej Alekszandrovics (másodszor) 

1304-1318  Mihail Jaroszlavics 

1319-1322  Jurij Danyijilovics 

1322-1326  Dmitrij Mihajlovics (Groznije Ocsi) 

1326-1327  Alekszandr Mihajlovics 



1328-1331  Alekszandr Vasziljevics 

1331-1340  Ivan Danyijilovics Kalita  

1340-1353  Szimeon Ivanovics (Büszke Simeon) 

1353-1359  Ivan Ivanovics (Szép, II. Iván) 

1360-1363  Dmitrij Konsztantyinovics 

1363-1389  Dmitrij Ivanovics Donszkoj 

 

Tveri fejedelmek és (1382-től) nagyfejedelmek 

1247-1271  Jaroszlav Jaroszlavics  

1271-1282/85  Szvjatoszlav Jaroszlavics 

1282/86-1318  Mihail Jaroszlavics 

1318-1326  Dmitrij Mihajlovics (Groznije Ocsi) 

1326-1327  Alekszandr Mihajlovics 

1327-1338  Konsztantyin Mihajlovics 

1338-1339  Alekszandr Mihajlovics (másodszor) 

1339-1345  Konsztantyin Mihajlovics (másodszor) 

1346-1349  Vszevolod Alekszandrovics 

1349-1368  Vaszilij Mihajlovics (Kasinszkij) 

1368-1399  Mihail Alekszandrovics  

1399-1425  Ivan Mihajlovics 

1425   Alekszandr Ivanovics 

1425-1426  Jurij Alekszandrovics 

1426-1461  Borisz Alekszandrovics 

1461-1485  Mihail Boriszovics 

 

 

Novgorodi fejedelmek 

1117-1132  Vszevolod Msztyiszlavics  

1132   Szvjatopolk Msztyiszlavics 

1132-1136  Vszevolod Msztyiszlavics (másodszor) 



1136-1138  Szvjatoszlav Olgovics 

1138  Szvjatopolk Msztyiszlavics (másodszor) 

1138-1140 Rosztyiszlav Jurjevics 

1140-1141 Szvjatoszlav Olgovics (másodszor) 

1141  Szvjatoszlav Vszevolodovics 

1141-1142 Rosztyiszlav Jurjevics (másodszor) 

1142-1148 Szvjatopolk Msztyiszlavics (másodszor) 

1148-1154 Jaroszlav Izjaszlavics 

1154  Rosztyiszlav Msztyiszlavics 

1154-1155 David Rosztyiszlavics 

1155-1158 Msztyiszlav Jurjevics 

1158-1160 Szvjatopolk Rosztyiszlavics 

1160-1161 Mszyiszlav Rosztyiszlavics 

1161-1168 Szvjatoszlav Rosztyiszlavics (másodszor) 

1168-1170 Roman Msztyiszlavics 

1170-1171  Rurik Rosztyiszlavics 

1171-1175 Jurij Andrejevics 

1175  Szvjatoszlav Msztyiszlavics 

1175-1176 Mszyiszlav Rosztyiszlavics (másodszor) 

1176-1177  Szép Jaroszlav Msztyiszlavics 

1177-1178 Mszyiszlav Rosztyiszlavics (harmadszor) 

1178  Jaropolk Rosztyiszlavics 

1178-1179 Roman Rosztyiszlavics 

1179-1180 Bátor Msztyiszlav Rosztyiszlavics 

1180-1181 Vlagyimir Szvjatoszlavics 

1182-1184 Jaroszlav Vlagyimirovics 

1184-1187 Msztyiszlav Davidovics 

1187-1196 Jaroszlav Vlagyimirovics (másodszor) 

1197  Jaropolk Jaroszlavics 

1197-1199 Jaroszlav Vlagyimirovics (harmadszor) 



1200-1205 Szvjatoszlav Vszevolodovics 

1205-1207 Konsztantyin Vszevolodovics 

1207-1210 Szvjatoszlav Vszevolodovics (másodszor) 

1210-1215 Msztyiszlav Msztyiszlavics 

1215-1216 Jaroszlav Vszevolodovics 

1216-1217 Msztyiszlav Msztyiszlavics (másodszor) 

1217-1218 Szvjatoszlav Msztyiszlavics 

1218-1221 Vszevolod Msztyiszlavics 

1221  Vszevolod Jurjevics 

1221-1223 Jaroszlav Vszevolodovics (másodszor) 

1223-1224 Vszevolod Jurjevics (másodszor) 

1224-1226 Mihail Vszevolodovics  

1226-1228 Jaroszlav Vszevolodovics (harmadszor) 

1228-1229 Fjodor Jaroszlavics és Alekszandr Jaroszlavics Nyevszkij  

1229  Mihail Vszevolodovics (másodszor) 

1229-1230  Rosztyiszlav Mihajlovics 

1230-1236 Jaroszlav Vszevolodovics (negyedszer) 

1236-1240  Alekszandr Jaroszlavics Nyevszkij (másodszor) 

1241-1252 Alekszandr Jaroszlavics Nyevszkij (harmadszor) 

1252-1255 Vaszilij Alekszandrovics 

1255  Jaroszlav Jaroszlavics 

1255-1257 Vaszilij Alekszandrovics (másodszor) 

1257-1259 Alekszandr Jaroszlavics Nyevszkij (negyedszer) 

1259-1263 Dmitrij Alekszandrovics 

1264-1272 Jaroszlav Jaroszlavics (másodszor) 

1272-1273 Dmitrij Alekszandrovics (másodszor) 

1273-1276 Vaszilij Jaroszlavics 

1276-1281 Dmitrij Alekszandrovics (harmadszor) 

1281-1285 Andrej Alekszandrovics 

1285-1292 Dmitrij Alekszandrovics (negyedszer) 



1292-1304 Andrej Alekszandrovics (másodszor) 

1308-1314 Mihail Jaroszlavics 

1314-1315 Afanaszij Danyilovics 

1315-1316 Mihail Jaroszlavics (másodszor) 

1318-1322 Afanaszij Danyilovics (másodszor) 

1322-1325 Jurij Danyilovics 

1325-1327 Alekszandr Mihajlovics 

1328-1337 I. Ivan Kalita 

1346-1355 Büszke Simeon (Szimeon) Ivanovics 

1355-1359 II. Szép Ivan Ivanovics 

1359-1363  Dmitrij Konsztantyinovics 

1363-1389 Dmitrij Ivanovics Donszkoj 

1389-1407 Lugvenyij Olgerdovics 

1408-1425 I. Vaszilij Dmitrijevics 

1425-1462  II. (Vak) Vaszilij Vasziljevics  

1470-1471 Mihail Oleljkovics 

1462-1480  III. Iván Vasziljevics 

 

Moszkvai és orosz uralkodók  

(formálisan 1363-ig moszkvai fejedelem, 1363-1446 között nagyfejedelem, 1446-1547 

között Minden Oroszok Ura, 1547-1721 között Minden Oroszok Ura, Cárja és 

Nagyfejedelme, 1721-től Összorosz Imperátor) 

1263-1303 Danyiil Alekszandrovics 

1303-1325 Jurij Danyiilovics 

1325-1340 I. Iván Danyijilovics (Kalita) 

1340-1353 Szimeon Ivanovics (Büszke Simeon) 

1353-1359 II. (Szép) Iván Ivanovics 

1359-1389 Dmitrij Ivanovics (Donszkoj) 

1389-1425 I. Vaszilij Dmitrijevics 

1425-1433 II. (Sötét) Vaszilij Vaszilijevics 

1433 Jurij Dmitrijevics 



1433-1434 II. (Sötét) Vaszilij Vaszilijevics (másodszor) 

1434 Jurij Dmitrijevics (másodszor) 

1434 Vaszilij Jurjevics 

1434-1445 II. (Sötét) Vaszilij Vaszilijevics (harmadszor) 

1445 Dmitrij Jurjevics 

1445-1446 II. (Sötét) Vaszilij Vaszilijevics (negyedszer) 

1446-1447 Dmitrij Jurjevics (másodszor) 

1447-1462 II. (Sötét) Vaszilij Vaszilijevics (ötödször) 

1462-1505 III. Iván Vasziljevics 

1505-1533 III. Vaszilij Ivanovics 

1533-1584 IV. (Rettegett) Iván Vasziljevics 

1584-1598 I. Fjodor Ivanovics 

1575-1576 II. Simeon Bekbulatovics 

1598 Irina Fjodorovna 

1598-1605 I. Borisz Fjodorovics Godunov 

1605-1606 I. ál-Dmitrij (hivatalosan Dmitrij Ivanovics) 

1606-1610 IV. Vaszilij Ivanovics Sujszkij 

1610-1613 I. Ulászló (Vlagyiszlav Zsigimontovics) 

1613-1645 I. Mihail Fjodorovics Romanov 

1619-33 Filaret pátriárka (társuralkodó) 

1645-1676 I. Alekszej Mihajlovics 

1654-70 Alekszej Alekszejevics (társuralkodó) 

1676-1682 III. Fjodor Mihajlovics 

1682-1689 Szofija Alekszejevna, mint régensnő 

1682-1696 V. Iván Alekszejevics 

1689-1725 I. Pjotr Alekszejevics (Nagy Péter) 

1725-1727 I. Jekatyerina Alekszejevna (I. Katalin) 

1727-1730 II. Pjotr Alekszejevics (II. Péter) 

1730-1740 I. Anna Ivanovna  

1740-1741 VI. Iván Antonovics 



1741-1761 Jelizaveta Petrovna (Erzsébet) 

1761-1762 III. Pjotr Fjodorovics (III. Péter) 

1762-1796 II. Jekatyerina Alekszejevna (II. Katalin) 

1796-1801 I. Pável Petrovics (Pál) 

1801-1825 I. Alekszandr Petrovics (I. Sándor) 

1825-1855 I. Nyikolaj Pavlovics (I. Miklós) 

1855-1881 II. Alekszandr Nyikolajevics (II. Sándor) 

1881-1894 III. Alekszandr Alekszandrovics (III. Sándor) 

1894-1917 II. Nyikolaj Alekszandrovics (II. Miklós) 

 

A KOMMUNISTA PÁRT VEZETŐI A FORRADALOM UTÁN 

Az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt (Bolsevikok) Központi Bizottságának 

technikai titkára 

1917-1918  Jelena Sztaszova 

Az Oroszországi Kommunista Párt (Bolsevikok) Központi Bizottságának Titkárságának 

vezetője 

1918-1919  Jakov Szverdlov 

1919   Jelena Sztaszova 

Az Oroszországi Kommunista Párt (Bolsevikok) Központi Bizottságának felelős titkára 

1919-1921  Nyikolaj Kresztyinszkij 

1921-1922  Vjacseszlav Molotov 

Össz-szövetségi Kommunista Párt (Bolsevikok) Központi Bizottságának főtitkára 

1922-1952  Joszif Sztálin 

A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkára 

1953-1964  Nyikita Hruscsov 

1964-1966  Leonyid Brezsnyev 

A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára 

1966-1982  Leonyid Brezsnyev 

1982-1984  Jurij Andropov 

1984-1985  Konsztantyin Csernyenko 

1985-1991  Mihail Gorbacsov 



1991   Vlagyimir Ivasko 

 

A SZOVJETUNIÓ MINISZTERELNÖKEI 

A Népbiztosok Tanácsának elnöke 

1922-1924  Vlagyimir Lenin 

1924-1930  Alekszej Rikov 

1930-1941  Vjacseszlav Molotov 

1941-1946  Joszif Sztálin 

A Minisztertanács elnöke 

1946-1953  Joszif Sztálin 

1953-1955  Georgij Malenkov 

1955-1958  Nyikolaj Bulganyin 

1958-1964  Nyikita Hruscsov 

1964-1980  Alekszej Koszigin 

1980-1985  Nyikolaj Tyihonov 

1985-1991  Nyikolaj Rizskov 

A Szovjetunió miniszterelnöke 

1991   Valentin Pavlov 

Az Államközi Gazdasági Bizottság vezetője, a Gazdasági Közösség miniszterelnöke 

1991   Ivan Szilajev 

 

A SZOVJETUNIÓ ÁLLAMFŐI 

A Szovjetkongresszus Központi Végrehajtó Bizottságának elnöke 

1922-1938  Mihail Kalinyin 

A Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnöke 

1938-1946  Mihail Kalinyin 

1946-1953  Nyikolaj Svernyik 

1953-1960  Kliment Vorosilov 

1960-1964  Leonyid Brezsnyev 

1964-1965  Anasztasz Mikojan 



1965-1977  Nyikolaj Podgornij 

1977-1982  Leonyid Brezsnyev 

1982-1983  Vaszilij Kuznyecov 

1983-1984  Jurij Andropov 

1984   Vaszilij Kuznyecov (másodszor) 

1984-1985  Konsztantyin Csernyenko 

1985   Vaszilij Kuznyecov (harmadszor) 

1985-1988  Andrej Gromiko 

1988-1989 Mihail Gorbacsov 

A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának elnöke 

1989-1990  Mihail Gorbacsov 

A Szovjetunió elnöke 

1990-1991  Mihail Gorbacsov 

 

OROSZORSZÁGI SZOVJET SZOCIALISTA SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ÉS AZ 

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ ÁLLAMFŐI 

Az Össz-orosz Szovjetkongresszus Központi Végrehajtó Bizottságának elnökei 

1917   Lev Kamenyev 

1917-1919  Jakov Szverdlov 

1919   Mihail Vlagyimirszkij 

1919-1938  Mihail Kalinyin 

Az OSZSZSZK Legfelsőbb Tanácsának elnöke 

1938   Andrej Zsdanov 

Az OSZSZSZK LT Elnökségének elnöke 

1938-1943  Alekszej Badajev 

1943-1944 Ivan Vlaszov 

1944-1946  Nyikolaj Svernyik 

1946-1950  Ivan Vlaszov (másodszor) 

1950-1959  Mihail Taraszov 

1959   Nyikolaj Ignatov 

1959-1962  Nyikolaj Organov 



1962-1966  Nyikolaj Ignatov (másodszor) 

1966-1985 Mihail Jasznov 

1985-1988  Vlagyimir Orlov 

1988-1990  Vitalij Vorotnyikov 

1990-1991  Borisz Jelcin 

Az OSZSZSZK elnöke 

1991   Borisz Jelcin 

Az Oroszországi Föderáció elnökei 

1991-1999  Borisz Jelcin 

1999-2008  Vlagyimir Putyin 

2008-2012  Dmitrij Medvegyev 

2012-   Vlagyimir Putyin  

 

OROSZORSZÁGI SZOVJET SZOCIALISTA SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ÉS AZ 

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ KORMÁNYFŐI 

Az OSZSZSZK Népbiztosok Tanácsának elnöke 

1917-1924  Vlagyimir Lenin 

1924-1929  Alekszej Rikov 

1929-1930  Szergej Szircov 

1930-1937  Danyijil Sulimov 

1937-1938  Nyikolaj Bulganyin 

1939-1940  Vaszilij Vakrusov 

1940-1943  Ivan Hohlov 

1943-1946  Alekszej Koszigin 

Az OSZSZSZK Minisztertanácsának elnöke 

1946-1949  Mihail Rogyionov 

1949-1952  Borisz Csornouszov 

1952-1956  Alekszandr Puzanov 

1956-1957  Mihail Jasznov 

1957-1958  Frol Kozlov 

1958-1962  Dmitrij Poljanszkij 



1962-1971  Gennagyij Voronov 

1971-1983  Mihail Szolomencev 

1983-1988  Vitalij Vorotnyikov 

1988-1990  Alekszandr Vlaszov 

1990-1991 Ivan Szilajev 

1991   Oleg Lobov 

1991   Borisz Jelcin 

Az Oroszországi Föderáció miniszterelnökei 

1991-1992  Borisz Jelcin 

1992-1998  Viktor Sztyepanovics 

1998   Szergej Kirinyenko 

1998-1999  Jevgenyij Primakov 

1999   Szergej Sztepasin 

1999-2000  Vlagyimir Putyin 

2000-2004  Vlagyimir Kaszjanov 

2004-2007  Mihail Fradkov 

2007-2008  Viktor Zubkov 

2008-2012  Vlagyimir Putyin 

2012-től  Dmitrij Medvegyev 



OROSZ TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIA 

1125   Vlagyimir (Volodimir) Monomach kijevi nagyfejedelem halála, a Kijevi Rusz 

végleges széthullása 

1126 Novgorodban először választ polgármestert a vecse 

1147  Moszkva első említése a krónikákban 

1151  Jurij Dolgorukij halála 

1169  Kijev kifosztása Andrej Bogoljubszkij által 

1223  Az első mongol támadás, a kalkai csata 

1237-1240 Batu kán hadjárata a Rusz ellen 

1240  Alekszandr Nyevszkij győzelme a svédek fölött a Néva mellett 

1242 A jégcsata, Alekszandr Nyevszkij győzelme a Német Lovagrend fölött 

1299  A kijevi metropolita vlagyimirba költözik 

1317-25 A metropolita Moszkvába költözik 

1380  Dmitrij Donszkoj győzelme a tatárok fölött a kulikovói csatában 

1472 III. Iván nagyfejedelem és Palailogosz Zsófia házassága 

1478 Novgorod bekebelezése Moszkva által 

1480 Az Ugra folyó melletti csata, III. Iván győzelme a tatárok fölött 

1485 Tver bekebelezése Moszkva által 

1510 k. A Harmadik Róma elmélet első megjelenése 

1521 Rjazany bekebelezése Moszkva által, az orosz földek egyesítése 

1533-1584 IV. Iván uralkodása 

1547 IV. Iván felveszi a cári címet 

1552 A Kazanyi Kánság meghódítása 

1556 Az Asztrahanyi Kánság meghódítása 

1558-1583 A livóniai háború 

1564-1572 Az opricsnyina 

1582 Jermak Timofejevics meghódítja a Szibériai Kánságot 

1589 A moszkvai patriarkátus felállítása 

1598 A Rurikovics-dinasztia kihalása 

1598-1613 A szmuta évei, azaz a zavaros időszak 

1606-1607  A Bolotnyikov-felkelés 



1611-12 Kuzma Minyin és Pozsarszkij felkelése 

1613 Mihail Fjodorovics cárrá választása, a Romanov-dinasztia uralmának kezdete 

1654 Nyikon pátriárka egyházi reformja 

 A perejaszlavi egyezmény 

1667-1671 A Sztyepan Razin-féle felkelés 

1676-1681 Az első orosz-török háború 

1682-1725 Nagy Péter uralkodása 

1697-1698 I. Péter „nagy követsége” 

1700-1721 Az északi háború 

1703 Szent-Pétervár alapítása 

1709 A poltavai csata 

1717 A Kollégiumok felállítása 

1721 A nystadi béke. A Baltikum Oroszországhoz kerül. Az imperátori cím felvétele 

1722  A rangtáblázat felállítása 

1725-1762 A palotaforradalmak kora 

1725 A tudományos akadémia alapítása 

1755 A moszkvai egyetem megalapítása 

1756-1763 A hétéves háború 

1762-1796 II. Nagy Katalin uralkodása 

1772 Lengyelország első felosztása 

1773-1775 A Pugacsov-felkelés 

1775 A kormányzóságok felállítása 

1793 Lengyelország második felosztása 

1795  Lengyelország harmadik felosztása 

1801-1825 I. Sándor uralkodása 

1801 Grúzia egyesülése Oroszországgal 

1802 A minisztériumok felállítása 

1807 A tilsiti béke 

1809  Finnország elcsatolása 

1812 Napóleon oroszországi hadjárata 



1814-1815 A bécsi kongresszus 

1815 A Szent Szövetség megalapítása 

1825 A dekabrista felkelés 

1830 A novemberi felkelés a Kongresszusi Királyságban 

1839 Az ezüstrubel bevezetése 

1842-1851 A Pétervár-Moszkva vasútvonal építése 

1853-1856 A krími háború 

1855    Szevasztopol eleste 

1856   A párizsi béke 

1861. február 19.  A jobbágyfelszabadításról szóló rendelet 

1863   A januári felkelés Lengyelországban 

1867   Alaszkát megveszi az Egyesült Államok 

1877-1878   Orosz-török háború 

1881   II. Sándor meggyilkolása 

1891-1904  A transz-szibériai vasút építése 

1892   Az orosz-francia szövetség 

1897   Az aranyrubel bevezetése. Az első birodalmi népszámlálás 

1904-1905  Az orosz-japán háború 

1905. január 9. A véres vasárnap 

1905-1907  Az első orosz forradalom 

1907   Orosz-angol kiegyezés Közép-Ázsia ügyében, a hármas antant létrejötte 

1911   Pjotr Sztolipin meggyilkolása 

1914-1918  Az első világháború 

1916   A bruszilovi áttörés 

1917. febr. 25-27 A februári forradalom 

1917. márc.2.  A cári uralom vége, az Ideiglenes Kormány felállítása 

1917. okt. 25. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom, azaz a bolsevik 

hatalomátvétel 

1918-1921 Az oroszországi polgárháború 

1921 A NEP – Új Gazdaságpolitika – bevezetése  

1922. dec. 30. A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének megalakulása 



1924. jan. 21. Vlagyimir Lenin halála 

1928-1932 A kollektivizálás évei 

1934 Kirov leningrádi pártfőtitkár meggyilkolása 

1936-38 A nagy terror évei 

1936 A sztálini alkotmány elfogadása 

1939. aug. 23. A Molotov-Ribbentrop-paktum 

1939. szept. 17. A Szovjetunió megszállja Lengyelország keleti területeit 

1939-1940 A szovjet-finn háború 

1941. jún. 22. Németország és szövetségesei támadása a Szovjetunió ellen 

1941. nov.10-dec.28. Szovjet ellentámadás Moszkva környékén 

1942. aug. 23. A német csapatok elérik Sztálingrádot 

1942. nov. 19. Szovjet ellentámadás Sztálingrádnál. 

1943. febr. 2. A német csapatok kapitulálnak Sztálingrádnál 

1943. júl. 12. A kurszki páncéloscsatában a németek vereséget szenvednek 

1945. máj. 9. Németország feltétel nélküli kapitulációjával Európában véget ér a 

második világháború 

1945. aug. 9.  A Szovjetunió hadat üzen Japánnak 

1947. szept.  Megalakul a Kominform 

1949 Megalakul a KGST 

1949. aug. 29. A Szovjetunió első atombomba-kísérlete 

1953. március 5. Sztálin halála 

1953-64  Nyikita Hruscsov a szovjet pártfőtitkár 

1956. február 25. A XX. pártkongresszus kezdete, amely elítélte a sztálini személyi 

kultuszt 

1956. nov. Szovjet beavatkozás Magyarországon 

1957. október 4.  A Szovjetunió fellövi az első mesterséges holdat 

1960. május 1.  A szovjet légvédelem amerikai kémrepülőgépet lő le 

1961. ápr. 12. Az első ember a világűrben – Jurij Gagarin 

1963. aug.  Az atomcsendegyezmény megkötése 

1964. okt. 15. Hruscsov leváltása, az új főtitkár Leonyid Brezsnyev. 

1968 Szovjet csapatok vonulnak be Csehszlovákiába 



1979 A szovjetek afganisztáni intervenciójának kezdete 

1982 Brezsnyev halála, az új pártfőtitkár Andropov 

1986 Gorbacsov radikális gazdasági reformokat jelent be 

1991. aug. A keményvonalas kommunisták puccskísérlete Moszkvában 

1991. dec. A Szovjetunió felbomlása 

1991-99 Borisz Jelcin Oroszország elnöke 

1999-2008 Vlagyimir Putyin Oroszország elnöke 

2008 nyara Orosz-grúz háború Dél-Oszétia és Abházia miatt 

2008-2012  Dmitrij Medvegyev az orosz elnök 

2014. márc. Oroszország megszállja a Krím-félszigetet 



MELLÉKLETEK 

RANGTÁBLÁZAT 

Табель о рангах 

 

Класс 

(osztály) 

Чины гражданские (polgári 

fokozatok) 

Чины придворные (udvari fokozatok) 

1 Канцлер (kancellár) 

Действительный тайный 

советник 1-го класса (első osztályú 

valódi titkos tanácsos) 

 

2 Действительный тайный 

советник (valódi titkos tanácsos) 

Обер-камергер (főkamarás) 

Обер-гофмаршал (főudvarnagy) 

Обер-шталмейстер (főlovászmester) 

Обер-егермейстер (fővadászmester) 

Обер-гофмейстер (főudvarmester) 

Обер-шенк (főpohárnok) 

Обер-церемониймейстер 

(főceremóniamester, 1844-től) 

3 Тайный советник (titkos tanácsos, 

1724-től) 

Гофмаршал (udvarnagy) 

Шталмейстер (lovászmester) 

Егермейстер (vadászmester) 

Гофмейстер (udvarmester) 

Обер-церемониймейстер (fő 

ceremóniamester, 1801-től)  

Обер-форшнейдер (főétekfogó, 1856-

től) 

4 Тайный советник (titkos tanácsos, 

1724-ig) 

Действительный статский 

советник (valódi államtanácsos 

1724-től) 

Камергер (kamarás, 1737-1809) 

5 Статский советник (államtanácsos, 

1724-től)  
Церемониймейстер 

(ceremóniamester) 

6 Коллежский советник (kollégiumi 

tanácsos) 

 

Камер-фурьер (kamarai szállásmester, 

1884-ig) 

Камергер (kamarás, 1737-től) 

7 Надворный советник (udvari 

tanácsos, 1745-től) 
 

8 Коллежский асессор (kollégiumi 

ellenőr) 
 

9 Титулярный советник (címzetes 

tanácsos) 
 

10 Коллежский секретарь (kollégiumi 

titkár) 
 

11 Корабельный секретарь 

(первоначально 

 



морской чин) (hajótitkár, eredetileg 

tengerészeti fokozat, 1834-ig) 

12 Губернский секретарь (kollégiumi 

titkár) 
 

13 Кабинетский регистратор (kabineti 

iktató) 

Провинциальный секретарь 

(provinciális titkár) 

Сенатский регистратор (szenátusi 

iktató, 1764-től) 

Синодский регистратор (szinódusi 

iktató, 1764-től) 

 

14 Коллежский регистратор 

(kollégiumi iktató) 
 

 

 

Класс 

(osztály) 

Чины армейские (hadseregbeli 

fokozatok) 

Чины флотские (tengerészeti 

fokozatok) 

1 Генерал-фельдмаршал 

(vezértábornagy) 

Генерал-адмирал (vezértengernagy) 

2 Генерал-аншеф (General-en-Chef, 

1730-96)  

Генерал от инфантерии 

(gyalogsági tábornok) 

Генерал от кавалерии (lovassági 

tábornok) 

Генерал от артиллерии (tűzérségi 

tábornok, 1796-tól)  

Инженер-генерал (ingenieur-

general, 1802-től) 

Адмирал (tengernagy) 

3 Генерал-лейтенант (altábornagy) Вице-адмирал (altengernagy) 

4 Генерал-майор (vezérőrnagy) Контр-адмирал (ellentengernagy) 

5 Бригадир (brigadéros, XVIII. század)  

 

Капитан-командор (sorhajókapitány, 

1707-32, 

1751-1764,1798-1827) 

6 Полковник (ezredes) Капитан 1-го ранга (első osztályú 

kapitány, tengerészkapitány) 

7 Подполковник (alezredes) Капитан 2-го ранга (másodosztályú 



Войсковой старшина (hadi 

sztarsina, előljáró, 1884-től) 

kapitány, fregattkapitány) 

8 Премьер-майор и секунд- 

майор (premier-major és secund-

major, 1731-1796)  

Майор (őrnagy, 1884-ig) 

Войсковой старшина (hadi 

sztarsina (előljáró), 1796-1884) 

Капитан (százados, 1884-től)  

Ротмистр (rittmeister 

(lovasszázados), 1884-től)  

Есаул (jeszaul, 1884-től) 

Капитан 3-го ранга (harmadosztályú 

kapitány, 1764-ig) 

Капитан-лейтенант (kapitan-leutnant, 

1797-1884 és 

1907-11) 

Старший лейтенант (főhadnagy, 

1912) 

 

9 Капитан (százados, 1884-ig)  

Ротмистр (rittmeister 

(lovasszázados), 1884-ig)  

Есаул (jeszaul, 1884-ig)  

Штабс-капитан (Stabskapitan, 

1884-től) 

Штабс-ротмистр (Stabsrittmeister, 

1884-től) 

Подъесаул (podjeszaul, 1884-től) 

Капитан-поручик (kapitan-porucsik, 

1764-ig)  

Лейтенант (hadnagy, 1798-tól)  

Старший лейтенант (főhadnagy, 

1907-11) 

10 Капитан-поручик (kapitan-

porucsik, 1798-ig)  

Подъесаул (podjeszaul, 1884-ig) 

Штабс-капитан (Stabskapitan, 

1797-1884)  

Штабс-ротмистр (Stabsrittmeister, 

1797-1884) 

Поручик (hadnagy, porucsik, 1884-

től) 

Сотник (szotnyik, 1884t-pől) 

Мичман (tengerészapród, 1884-től) 

11 Поручик (hadnagy, porucsik, 1884-

ig)  

 



Сотник (szotnyik, 1884-ig) 

12 Подпоручик (alhadnagy, 

podporucsik, 1884-től)  

Корнет (kornet, 1884-től) 

Хорунжий (horunzsij, 1884-től) 

Мичман (tengerészapród, 1764-től) 

13 Подпоручик (alhadnagy, 1884-ig)  

Корнет (kornet, 1884-ig) 

Хорунжий (horunzsij, 1884-ig) 

Прапорщик (zászlós, 1884-től) 

Мичман (tengerészapród, 1758-tól) 

14 Прапорщик (zászlós, 1884-ig)  

 



OROSZ MÉRTÉKEGYSÉGEK 

A 19. századi orosz mértékegységek átváltása SI és amerikai megfelelőikre 

Hosszúság 

1 verszta = 500 szazseny = 1,067 kilométer = 0,663 mérföld (mile) 

1 szazseny = 3 arsin = 2,133 méter = 7 láb (foot) 

1 arsin = 4 csetverty = 16 versok = 71,1 centiméter = 28 hüvelyk (inch) 

1 fut (láb) = 12 gyujm (hüvelyk) = 0,305 méter 

1 versok = 4,44 centiméter = 1,75 hüvelyk 

1 gyujm (hüvelyk) = 10 linyija = 2,54 centiméter 

Terület 

1 deszjatyina = 2400 kvadratnaja (négyzet) szazseny = 1,0925 hektár = 2,7 acre 

1 kvadratnaja szazseny = 4,55 négyzetméter = 49 négyzetláb (square feet) 

Tömeg 

1 berkovec = 10 pud = 163,8 kilogramm = 361,13 font (pound) 

1 pud = 40 funt = 16,38 kilogramm = 36,113 font 

1 funt = 96 zolotnyik = 409 gramm = 0,903 font 

1 zolotnyik = 96 dol = 4,26 gramm = 65,83 grain 

Folyékony térfogat 

1 bocska = 40 vedro = 492 liter = 131,5 gallon 

1 vedro = 10 (néha 8) stof = 20 (vagy 16) butilka = 12,3 liter = 3,25 gallon 

1 butilka = 0,615 liter = 1,3 (vagy 1,6) pint 

Száraz térfogat  

1 csetverty = 2 oszmin = 8 csetverik = 210 liter = kb. 6 véka (bushel) 

 

 

 


