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Elõszó és köszönetnyilvánítás

Az olvasó kezébe kerülõ könyv alapjául a 2001 végén az Eötvös Loránd Tu-dományegyetemen megvédett doktori disszertációm szolgált, melynek pon-tos címe Az orosz fehérgárdista rezsimek hatalmi szerkezete és mûködése (1917�1922) volt. E kötet ennek az értekezésnek jelentõsen lerövidített változata.Az eredeti szövegbõl fõleg a kisebb jelentõségû fehérgárdista rendszerekrevonatkozó részek, továbbá az egyes speciális intézményekkel és problémák-kal, valamint az orosz emigráció hatalmi gondolkodásával foglalkozó elem-zések maradtak ki. Ezek az összeségében kisebb kötetnyi terjedelmû feje-zetek természetesen olvashatók magában a doktori értekezésben. A disszertáció megírását több éven át tartó alapkutatások elõzték meg,fõleg a témára vonatkozó gazdag anyagot õrzõ moszkvai és prágai levél-tárakban, valamint a komoly memoár- és szakirodalmat felhalmozó külföl-di és magyarországi könyvtárakban. Témavezetõm Krausz Tamás egyetemi tanár volt, akinek ezúton is kö-szönetet szeretnék mondani azokért a hasznos tanácsokért, fontos észrevé-telekért, valamint szakmai, illetve emberi iránymutatásért, amellyel az éveksorán segítette kutatásaimat és tudományos munkámat. Úgyszintén szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak a tanárok-nak, kollégáknak, pályatársaknak és barátoknak, akik hasznos szakmai,szerkesztési, nyelvi és irodalmi tanácsokkal láttak el a munkám során, külö-nösen a disszertációkészítés utolsó stádiumában. Név szerint Ábrahám Bar-nát, Bebesi Györgyöt, Czéh Zoltánt, Galicza Györgyöt, Hajdu Tibort, KäferIstvánt, Kertész Erikát, Kisteleki Károlyt, Kolontári Attilát, Majoros Istvánt,Majtényi Balázst, Niederhauser Emilt, Palotás Emilt, Pardi Gézánét, SchillerErzsébetet, Schweitzer Gábort, Seres Attilát, Somogyi Ferencet, SomogyiFerencnét, Stekovics Ritát, Sulyok Gábort, Alekszandr Sztikalint és VörösKárolyt illeti a köszönet. A könyv kiadásában nyújtott segítségéért köszö-netet mondok Szvák Gyulának, Kutyina Olgának, Jávor Évának és DiósiKatalinnak. Végül, de nem utolsósorban hálás köszönettel tartozom családomnak,mindenekelõtt szüleimnek, Halász Alicának és Ivánnak, valamint Tányahúgomnak, akik mindig mellettem álltak, támogattak törekvéseimben, éslehetõvé tették számomra, hogy azzal foglalkozhassak, amivel mindig isszerettem volna. Emiatt ezt a könyvet nekik ajánlom.
Budapest, 2005. április 17. Halász Iván

5



6



I. Bevezetés

Az 1917-es orosz forradalom után kitört polgárháború kezdetét a szakiro-dalom általában 1918 elejére vagy tavaszára teszi, ugyanis ekkor jöttek létreazok a hadseregek, amelyek aztán a majdnem három éven át tartó roppantvéres küzdelemben végigharcolták a korabeli Oroszország összes szociális,gazdasági, nemzetiségi és politikai konfliktusát. Ezt támasztja alá, hogy aMunkás-Paraszt Vörös Hadsereg hivatalosan csak 1918. február 23. utánszervezõdött meg. A Népbiztosok Tanácsa ezen a napon mozgósította amunkásokat és a parasztokat az elõrenyomuló német csapatok által veszé-lyeztetett forradalmi Pétervár védelmére. Elõzõleg a szovjethatalom csak avörösgárdista osztagokkal rendelkezett, amelyek harci értéke és fegyelme-zettsége nem versenyezhetett egy szakemberek által vezetett reguláris had-erõvel. A bolsevik hatalomátvételt ellenzõ volt cári tábornokok és politikusokDél-Oroszországban ugyan már 1917 végén elkezdték szervezni az Önkén-tes Hadsereget, e hadsereg azonban még 1918 januárjában is csupán körül-belül háromezer fõt számlált. Szibériában és Kelet-Oroszországban pedigcsak kora nyáron indult el a bolsevikellenes Szibériai, illetve Népi Hadseregszervezése. A polgárháborúban fontos szerepet játszó csehszlovák légiókúgyszintén csak 1918 májusában lázadtak fel a bolsevikok vezette Népbiz-tosok Tanácsa ellen. A berendezkedõ szovjethatalom és ellenfelei közöttielsõ harcok már 1917 utolsó hónapjaiban elkezdõdtek. Igaz, hogy inkább ki-sebb különítmények háborújáról volt szó, de ez a harc nagyon könyörtelenis tudott lenni. Ilyenek voltak az egyhetes moszkvai utcai harcok 1917 no-vemberében, amelyek során a fehér karszalaggal ellátott tiszti iskolások,polgárok és a különbözõ bolsevikellenes pártok képviselõi megpróbáltákmegakadályozni a bolsevik hatalomátvételt. A dél-oroszországi önkéntesekés Kalegyin doni atamán kozákjai is akkor ütköztek meg elõször a vörösgár-dista egységekkel. Ebbõl kiindulva az oroszországi polgárháború kezdetétnyugodtan az 1917-es esztendõ utolsó két hónapjára lehet tenni. Ugyanak-kor nem szabad szem elõl téveszteni, hogy gyökerei az elsõ világháborúbanyúlnak vissza, hiszen a két háború szorosan összefügg és nehezen választ-ható el egymástól.A polgárháború végének idõpontját szintén nem könnyû egyértelmûenmegállapítani. A nagyobb hadmûveletek már 1920 folyamán véget értek.A Vörös Hadsereg, a partizánok és a helyi felkelések elõbb Kolcsak admi-rális csapataival végeztek, majd ugyanezév októberében és novemberében
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Vrangel tábornok Orosz Hadseregével is, amelynek jelentõs része azonbana nyugati szövetségesek hajóin elhagyta a Krím félszigetet. Ezzel úgymondbefejezõdött a �nagy� polgárháború, mert ezentúl komolyabb harcokra márcsak a volt cári birodalom távol-keleti, illetve közép-ázsiai területein kerültsor. Az orosz Távol-Kelet és Mongólia területén harcoló és �államalapító� te-vékenységet folytató báró Ungern-Sternberg csapatait a vörösök csak 1921-ben verték szét, a japánok által támogatott Szemjonov atamán egységeitpedig még néhány hónappal késõbb. A japánok védelme alatt mûködõMerkulov testvérek, majd a monarchista Diterichsz tábornok vlagyivoszto-ki rezsimjét a bolsevikok a japánok távozása után, 1922 októberében szá-molták fel. Ezek a próbálkozások azonban már csak szomorú epilógustjelentettek, és különösebb jelentõségük nem volt. Az 1917-es forradalom során és különösen az októberi bolsevik hatalom-átvétel után a volt cári birodalom területén sok hatalmi központ, helyi kor-mányzat, illetve független nemzetállam alakult ki. Többségük nyíltan ellen-séges vagy jobb esetben óvatosan semleges volt Szovjet-Oroszországgalszemben. Az olvasó kezébe most kerülõ könyv csak az orosz nemzeti jel-leget viselõ (azaz nem nemzetiségi) és a szovjethatalom megdöntéséreegyértelmûen vállalkozó legjelentõsebb hatalmi központokkal foglalkozik.Ezek rendszerint a tágan vett etnikai Oroszország peremvidékein, illetve azazokkal szomszédos területeken alakultak ki 1918 folyamán, ugyanis itt le-hetett támaszkodni bizonyos helyi sajátosságokra és hagyományokra (pél-dául a kozák autonomizmusra, a szibériai regionalizmusra stb.) vagy a kül-földi szövetségesek védelmére (Murmanszk, Arhangelszk, Pszkov környé-ke). Konkrétan Szibériáról és Kelet-Oroszországról, Dél-Oroszországról, Tá-voli-Északról, Északnyugat-Oroszországról, valamint a sajátos kozákregionális államalakulatokról lesz szó, azok közül is fõleg a két legjelentõ-sebbrõl � a Don-vidékrõl és a Kubán-vidékrõl �, hiszen ezek nagyon fontosszerepet játszottak a szovjetellenes harcban. Tény, hogy bizonyos szem-pontból a dél-oroszországi tábornoki rezsimnek alávetve léteztek, de voltakidõszakok, amikor Gyenyikintõl majdnem teljesen függetlenül politizáltak.Külön kell tárgyalni õket, egyrészt sajátos kozák jellegük, másrészt a polgár-háborúban játszott szerepük miatt. A kozák autonómiák bemutatása nélkülugyanis nem érthetõk meg a dél-oroszországi fehér fronton jelentkezõ bel-sõ feszültségek.A könyv azonban nem foglalkozik az összes bolsevikellenes rezsimmel,még az említett területeken sem. Célja csupán a fehérgárdista tábornokidiktatúráknak nevezett rendszerek bemutatása, amelyek idõvel mindenütta szovjethatalom fõ alternatívájává nõtték ki magukat, és ezzel rányomtákbélyegüket az egész polgárháborúra, amely így a késõbbi köztudatba úgyvonult be, mint a vörösök és fehérek harca. Természetesen az ilyen egyér-telmû szembeállítás a leegyszerûsítés veszélyét is magában hordozza. Az1917 és 1920 között zajló oroszországi polgárháború ugyanis nem egyszerû-en egy �kétpólusú� konfliktus volt vörösök és fehérek között, hanem egy�sokpólusú� és sokrétû küzdelem, amelyben a korabeli társadalom majd-
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nem minden szociális, politikai, etnikai és egyéb meghatározottságú szeg-mense fegyverrel a kezében próbálta megoldani az évszázadok során fel-gyülemlett összes konfliktust. E harcban sok tartós és még több átmenetiszövetség született, vagy éppen fordítva, az egyes táborokon belül újabbalkonfliktusok keletkeztek. A fõszereplõknek tekinthetõ bolsevikoknak,ellenforradalmi fehéreknek és a centrista jellegû mérsékelt szocialistáknak(akiket egyébként a fehérek �rózsaszínûeknek� vagy �forradalmi demokraták-nak�, a bolsevikok pedig �demokratikus ellenforradalmároknak� hívtak) nem-csak egymással kellett megküzdeniük, hanem az általános paraszti elége-detlenséget megtestesítõ �zöld mozgalommal�, a különbözõ nemzetiségi na-cionalista irányzatokkal (ilyen volt például a Szemjon Petljura vezette uk-rán nacionalista hadsereg), a függetlenné vált birodalmi perifériák naciona-lista rezsimjeivel (lengyelek, finnek, grúzok stb.), illetve az olyan sajátospolitikai és katonai csoportosulásokkal, mint amilyen Nyesztor Mahnoanarchista paraszti hadserege volt. Vladimir Brovkin, az USA-ban élõ oroszszármazású történész ezért azt állítja, hogy az oroszországi polgárháború-ban tulajdonképpen több, egymást átfedõ, egymásra rárakódó háború ke-resztezte egymást. Az egymással élesen szemben álló szovjetkormány és afehér rezsimek ebben a konfliktusban sokszor hasonló problémákkal kelletthogy megküzdjenek: a paraszti felkelõkkel, a banditizmussal, illetve a peri-fériák szeparatizmusával. A kérdés az volt, hogy melyik lesz a sikeresebb.1
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II. A �Fehér Eszme� és a �Fehér Gárda�:a fehérgárdista mozgalom születése, társadalmi bázisa és ideológiája 

A �fehér�, �fehérgárdista� fogalmak eltérõen az olyan kifejezésektõl, mint a �bol-sevik�, �kadet�, �feketeszázas�, �forradalmár� vagy éppen �ellenforradalmár� alap-vetõen az 1917-es forradalom és még inkább az azt követõ polgárháborútermékei voltak. Igaz, vannak példák arra, hogy már korábban is használtáke kifejezéseket, mégpedig az 1905 és 1907 közötti elsõ orosz forradalom ide-jén, amikor Belorusszia, Ukrajna és a Volga-vidék városaiban így neveztéka lakosságot terrorizáló pogromlovagokból álló bandákat, de ez inkábbkivételes jelenség volt. A szélsõjobboldali terroristákat és garázdákat ugyan-is akkor rendszerint feketéknek nevezték.Az 1917-es év folyamán, egészen októberig nem annyira vörösökrõl ésfehérekrõl beszéltek a korabeli polgári sajtóban, hanem inkább �bomlasztóállamellenes forradalmi erõkrõl�, illetve �felelõtlen elemekrõl� az egyik és �mérsékelt,az államiság megõrzésén fáradozó hazafias csoportokról� a másik oldalon. A for-radalmi sajtó pedig fõleg a katonai és polgári ellenforradalomtól félt. A bol-sevikok által irányított fegyveres osztagokat már akkor is Vörös Gárdáknakhívták, a vörös színnel mint a forradalom hagyományos színével viszontakkoriban nemcsak a bolsevikokat azonosították, hanem a február utániváltozásokat támogató többi forradalmi erõt is. A vörös zászló és szalag � aháromszínû orosz nemzeti lobogó mellett � a februári események szimbó-lumai közé tartozott. Közvetlenül a forradalom kitörése után még KirillVlagyimirovics nagyherceg, továbbá Alekszej Bruszilov és Lavr Kornyilovtábornok is vörös szalagot viselt a kabátján.1 A forradalmiságot jelentõ vö-rös szín természetesen nem orosz sajátosság, hanem nemzetközi jelenség,hiszen a szocialista munkásmozgalom és a forradalmárok mindenütt nagyelõszeretettel használták saját táboruk megjelölésére.A helyzet 1917 októberében, a moszkvai harcok idején kezdett megvál-tozni. A bolsevikokkal és szövetségeseikkel harcoló katonai és polgári ön-kéntesek itt a megkülönböztetés érdekében fehér karszalagot kezdtek viselni.Egyébként a moszkvai harcokban részt vevõ Treszkin ezredes a fehér moz-galom egyik legelsõ bajnokának saját magát tekintette, mivelhogy õ hoztaelõször �forgalomba� a Fehér Gárda kifejezést.2 Az, hogy a kifejezés meny-
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nyire kézenfekvõ volt már, az is bizonyítja, hogy ezzel majdnem egy idõbena távoli Szibériában alakulóban volt egy Fehér Légió nevû bolsevikelleneskülönítmény.3Közismert, hogy a fehér színt a forradalmak történetében inkább a vál-tozásokkal szemben álló csoportok viselték. A francia forradalom idején ahíres Bourbon liliom nyomán a royalista erõk tekintették szimbólumuknaka fehér színt, amely a restaurációs törekvések mellett a szándékok tiszta-ságát és becsületességét szimbolizálta.4 Ebbõl kifolyólag a fehér szín a ké-sõbbiekben restaurációs és monarchista mellékízt kapott a 19. század köz-gondolkodásában. A kérdés az, hogy valóban a monarchia és a restaurációhívei voltak-e az orosz fehérgárdisták, és egyáltalán kik és miért csatlakoz-tak ehhez a mozgalomhoz? Egy polgárháború mindig egyértelmû állásfoglalásokra készteti a kortár-sakat, sokszor akkor is, ha azok jelentõs része ki akar maradni belõle. A sem-leges álláspont viszont nagyon veszélyes, mert a szemben álló táborok ilyen-kor általában nem azt a logikát követik, hogy �aki nincs ellenünk, az velünkvan�, hanem sokkal inkább az �aki nincs velünk, ellenünk van� elvet. Bár azilyen küzdelmeknek sok különbözõ érdekeltségû résztvevõje van, mégisvannak alapvetõ törésvonalak, amelyek mentén idõnként nagyon is hetero-gén táborok szervezõdnek. Azonkívül a széles néptömegeknek, amelyeketáltalában akarva-akaratlanul bevonnak az eseményekbe, holott nem min-dig vannak tisztában az egyes táborokon belüli ideológiai és politikai árnya-latokkal, szükségük van a harcoló felek pontos és egyértelmû megkü-lönböztetésére. Az orosz polgárháborúban is ezért vált olyan népszerûvé a�vörös� és �fehér� jelzõ használata. Az idegen eredetû és hangzású poli-tológiai kifejezések, mint például a revolúció és kontrarevolúció, továbbászocialista, konzervatív, liberális vagy anarchista nem hatolhattak nagyonmélyen a képzetlen és mûveletlen tömegek tudatába. Az orosz �bolsevik�szó is azért sokkal népszerûbb volt, mint az idegen hangzású �kommu-nista�. A vörösök ellenfeleire egyébként a legpontosabb a bolsevikellenes tábormegjelölés használata lenne. Az �antibolsevik� vagy �protyivobolsevik� fogal-mak viszont idegenségük, negatív tartalmuk és bonyolultságuk miatt nemválhattak olyan szélesen elterjedt jelzõkké, mint a �vörösök�, �fehérek� és �zöl-dek�. A probléma csak az, hogy a sok ellentétes állítás dacára, amelyek azegész bolsevikellenes mozgalomra kiterjesztik a �fehér� jelzõt, e két foga-lom nem azonos, illetve nem fedi egymást maradéktalanul. A fehérgárdistamozgalom szûkebb kategória, mint a szélesebb bolsevikellenes tábor. E fo-galmak tisztázásánál legcélszerûbb a kortársak gondolkodásából kiindulni,
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azaz megnézni azt, hogy az egyes résztvevõk milyen megjelölést vállaltakmagukra és melyektõl idegenkedtek. Pavel Miljukov, a polgárháború politikai harcainak aktív résztvevõje ésegyben késõbbi történetírója, következõképpen próbálta megoldani ezt aproblémát. Szerinte azt a mozgalmat, amely a bolsevikok és a szovjetha-talom megdöntésére szövetkezett, �fehér mozgalomnak� lehet nevezni.Különösképpen gyakran használták ezt a jelzõt a bolsevikok, akik ezzel aszóval azokat jelölték, akik ellenük harcoltak, tehát a vélt vagy valós ellen-forradalmárokat egyaránt. A szélsõjobboldaliak számára pedig a �fehér�jelzõ a régi abszolutista földesúri-nemesi rendszer restaurációját jelentette.Miljukov szerint a jelenség ennél bonyolultabb. A bolsevikellenes mozga-lomnak, amely a polgárháború folyamán többször megváltoztattaösszetételét és taktikáját, csak egy része nevezhetõ fehérnek, azon belül iscsak egy az része ellenforradalom és a restauráció híve volt. A bolsevikel-lenes fegyveres mozgalom csak a legvégén került a nyíltan reakciós vezetõkbefolyása alá. Ennek megfelelõen változott, fokozatosan szûkült a �fehérmozgalom� fogalma is. Miljukov könyveiben inkább az antibolsevikokrólbeszél és ír, amely fogalom alatt a bolsevikellenes táborban részt vevõ összeselemet, árnyalatot és taktikát érti.5A vörös oldal majdnem mindenkit, aki ellene harcolt, ellenforradal-márnak tekintett. Sok centrista és jobboldali antibolseviknak ez egyébkéntegyáltalán nem volt derogáló, hiszen többségük a gyûlölt forradalom ellenindult harcba. E kifejezéssel inkább csak a bolsevikellenes szocialistáknakvoltak problémái, akik saját magukat nem tekintették a forradalomellenfeleinek. Az ellenforradalom fogalmának érdekes értelmezését adta apolgárháborúval foglalkozó munkájában Nyikolaj Golovin tábornok, akikorábban a fehér tábor jeles katonai képviselõje volt. A többkötetes mûjellemzõ módon a Rosszijszkaja kontrarevoljucija v 1917�1918. gg., azaz Azoroszországi ellenforradalom 1917�1918-ban címet viseli. Szerinte minden for-radalom rombolással kezdõdik, és követve a szociálpszichológia szabályait,minden további rombolással még jobban radikalizálódik. Az ilyen módonellenõrzés alól kikerült romboló ösztönöket megint csak erõvel lehet megál-lítani és kordában tartani. Ezt az erõt pedig az ellenforradalmi mozgalomhozza létre. Amennyiben a forradalmi folyamatot még azelõtt állítják meg,mielõtt megsemmisítette volna a régi rezsim beteg és halott sejtjeit, akkor azellenforradalom könnyen átcsaphat restaurációba. Ha viszont a forradalommár túl van ezen a kritikus ponton, az ellenforradalom nem jelent szük-ségszerûen teljes restaurációt. Az ellenforradalmi mozgalom részesei lehet-nek emiatt valóban a restaurációra törekvõ erõk, de lehetnek köztük olyancsoportok is, amelyek eredetileg üdvözöltek bizonyos forradalmi változá-sokat, de egy ponton túl már megriadtak azoktól. Ily módon az ellenfor-
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radalmi mozgalomban, amelyet alapvetõen �negatív�, azaz a �forradalomromboló erejét elutasító� célok egyesítenek, olyan csoportok is találkozhatnak,amelyek egyébként eredetileg nagyon messze álltak egymástól.6

1. Kik azok a fehérek? A fehérek szociális bázisa
Mielõtt sor kerül a fenti kérdés megválaszolására, elõször szükséges tisztáz-ni, hogy a bolsevikellenes táboron belül kik nem tekintették magukat ellen-forradalmár fehéreknek, és csak ezután célszerû pozitív értelemben megha-tározni a fehér tábor támogatóinak körét. Nem tekintették magukat fehé-reknek azok az eszerek és mensevikek, akik elutasították a bolsevik hata-lomátvételt, de ennek ellenére nem tagadták meg forradalmi múltjukat ésfõleg az 1917-es forradalmat. Szintén nem lehet fehéreknek nevezni a mártöbbször említett �zöld mozgalmat�, azaz a szovjethatalom és a fehér táborno-kok ellen egyaránt harcoló elégedetlen parasztokat és banditakülönítmé-nyeket. Szintén nem célszerû ebbe a kategóriába sorolni a különbözõ nem-zetiségek nacionalista mozgalmait. Ez nem jelenti azt, hogy a hajdani cáribirodalom peremvidékein kialakuló fiatal államokban nem mentek végbehasonló folyamatok, mint a szûkebb értelemben vett Oroszországban. Finn-országban is lezajlott a fehér és vörös finnek véres belháborúja, a Balti-kumban is szembeszálltak egymással a hasonló jellegû erõk. Minden nem-zetiségen belül természetesen különbözõ irányzatok léteztek. A nemzeti-ségi nacionalista erõk viszont a polgárháborúban önálló szerepet játszottak,saját nemzeti céljaikat követték, azért a fehér táborba való besorolásuk in-kább csak zavart okozna.A mérsékelt szocialisták (azon belül fõleg az eszerek), az anarchisták, aparaszti felkelõk, illetve a különbözõ nemzetiségi nacionalista mozgalmaksajátos �centrista� szerepet játszottak az oroszországi polgárháborúban.Nagy hiba lenne alábecsülni ezeknek az erõknek a jelentõségét, hiszen azeszerek által szervezett bolsevikellenes ellenállás fõleg a polgárháború ele-jén sorsdöntõnek tûnt. A késõbb meghatározóvá vált kelet-oroszországi ésszibériai frontot éppen az eszerek és szövetségeseik szervezték meg 1918nyarán, természetesen a felkelt csehszlovák légiók hathatós segítségével.A szamarai Komucs az egyik legambiciózusabb hatalmi központnak és szer-vezõerõnek számított abban a néhány hónapban, amikor még nem dõlt el abolsevikellenes táboron belüli politikai harc. Ugyanez vonatkozik az egyesnacionalista és regionalista mozgalmakra is. A szibériai oblasztnyikok és a sa-játos kozák nacionalisták-autonomisták legalább olyan fontos szerepet ját-szottak a polgárháború elején, mint a fehér tábornokok, sõt talán még fon-tosabbat, hiszen a harc legelején éppen ezek a csoportok segítették �anya-gilag� és �közjogilag� megalapozni a bolsevikellenes mozgalmat. Ebben

A �Fehér Eszme� és a �Fehér Gárda� 13

6 Golovin, N. N.: Rosszijszkaja kontrarevoljucija v 1917�1918. I. rész. I. könyv. H. n.1937. 7�9.



fõleg a helyi politikai és gazdasági pozícióik, valamint a jó társadalmi be-ágyazottságuk segítette õket. A fehér tábornokok vezette tiszti különítmé-nyek hozzájuk képest sokáig csak �gyökértelen� kezdeményezéseknek tûn-tek. Ennek ellenére végül mégis a �katonai ellenforradalom� kerekedett felül aszovjetellenes táboron belül. Ez részben az általános jobbratolódással, rész-ben pedig a véres polgárháború által kiváltott politikai radikalizálódással(és szociális polarizálódással), illetve a mérsékelt szocialista tábornak bizo-nyos szervezési gyengeségével függött össze. Ezeknek a mozgalmaknak atörténete azonban egy külön könyv témája lehetne, és e helyen nincs lehe-tõség részletes bemutatásukra. Itt csak annyiban kerülnek említésre, ameny-nyiben a történetük összefügg a fehér mozgalom fejlõdésével.Visszatérvén a fehérgárdista mozgalom meghatározásához, azt is megkell említeni, hogy a mérsékelt szocialista tábornak sok képviselõje az ese-mények logikája folytán �belesodródott� a fehérgárdista mozgalomba, ésott idõnként komoly szerepet is játszott. A polgárháború ugyanis alaposanfelforgatta az addigi fogalmakat és politikai kötõdéseket. Ezért volt lehet-séges, hogy Kolcsak admirális rezsimjében fontos szerephez jusson IvanMihajlov egykori eszer, aki nemcsak pénzügyminiszter volt, hanem azomszki jobboldali kamarilla egyik legbefolyásosabb vezetõje is. A volt eszerterrorista Borisz Szavinkov és a nagy leleplezõ publicista Vlagyimir Burcevszintén a fehér tábor elfogadott személyiségei közé tartozott. Az ÉszakiTerület Ideiglenes Kormánya élén pedig Nyikolaj Csajkovszkij, az öreg na-rodnyik forradalmár és politikai emigráns állt. Az Északnyugat-Oroszor-szágban mûködõ bábkormányban Jugyenyics hadügyminiszter mellett szin-tén sok helyi szocialista jutott tárcához. A plehanovista mensevik, VaszilijGorn, aki �északnyugati miniszter� volt, például teljes természetességgelfehérként jellemezte azt a tábort, amellyel együtt harcolt, és nem kifogásol-ta e kifejezés használatát. Ha ezek az emberek nem is érezték magukat tel-jes mértékben fehéreknek, de körülményeiknél, aktuális nézeteiknél éspolitikájuknál fogva azokkal együtt harcoltak a közismerten �vörösnek� ne-vezett ellenséggel szemben, így a �fehér� jelzõt a nép rájuk is alkalmazta.A következõ kérdés az, hogy pozitív értelemben, azaz az eddigi kizárá-sos módszert elhagyva, kik voltak a fehér mozgalom tagjai, résztvevõi? Kikvoltak azok, akikre nyugodtan azt lehetett mondani, hogy fehérek, anélkül,hogy tiltakoznának ellene? Igénybe véve a korabeli fogalmakat és politikaikoordináta-rendszert, politológiai értelemben azokat lehet fehérekneknevezni, akik a bolsevikellenes táboron belül a szervezett mérsékelt szocia-lista párttömböktõl jobbra helyezkedtek el. Az említett tömbökkel voltakugyan bizonyos személyi átfedések, de azok nem befolyásolták a fõ tenden-ciát. A fehér tábort tehát alapvetõen azok alkották, akik egyáltalán nemtudták elfogadni az 1917-ben végbement változásokat, amelyek helyett azelõzõ állapotok teljes restaurációjára törekedtek vagy azok, akik ugyan elfo-gadták az 1917 februárjában történt változásokat, azonban a forradalomszociális elmélyítését már nem kívánták. Az utóbbi csoportra jellemzõ, hogynagyon megijesztették azok a folyamatok, amelyek 1917 késõ tavaszától
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indultak el: a káosz és a politikai radikalizmus. Hasonló helyzetben voltaka mérsékelt szocialista csoportosulások is, de tõlük eltérõen a fehér tábornem fogadta már el az 1917-es esztendõ forradalmi szimbolikáját, sõt kife-jezetten elutasította azt. Számukra a forradalom nem volt olyan érték, ame-lyet felmagasztalhatnának, és többnyire nem kérték ki maguknak az ellen-forradalmi jelzõt. Az említett elutasítás azonban a legtöbb esetben nemvonatkozott a februári változások teljes politikai tartalmára, hiszen alegtöbb fehérgárdista tábornoki rezsim késõbb formális folytonosságot vál-lalt az Ideiglenes Kormány törvényeivel. Némi leegyszerûsítéssel azt lehetmondani, hogy a fehérek az orosz bolsevikellenes tábor centrumát ésjobboldalát képviselték. A fehér tábor politikai értelemben a korábbi kadetokat, októbristákat,progresszivistákat, monarchistákat, szélsõjobboldali feketeszázasokat, illet-ve részben az 1917-es esztendõ fejleményeiben nagyon csalódott radikálispolgári és egyes mérsékelt szocialista értelmiségi csoportokat jelentette.Ezeket a csoportokat különbözõ indítékok sodorták egy táborba � gazdasá-gi, társadalmi és politikai privilégiumaik elvesztése, a nemzeti érzés meg-sértése, a félelem a szociális státus elvesztésétõl, a hagyományos államiságalapjainak a féltése a soron következõ félelmetes �orosz vihar�, azaz a �szmuta�küszöbén. Sokat elárul a történelembe fehér mozgalomként bevonult jelen-ség szociális tartalmáról az akkori események fehér túlélõinek a terminoló-giája, amellyel saját magukat és az õket támogató társadalmi csoportokatjellemezték. A visszaemlékezésekben azokat rendszerint a következõ kifeje-zésekkel illették: a �cenzusos elemek� (cenzovije elementi), a �mérsékelt társadalmierõk� (umerennije obsesztvennije szili), vagy �az állam iránt elkötelezett és állambangondolkodó erõk� (goszudarsztvenno-miszljascsije szili). Lefordítva mai nyelvre:tulajdonképpen azokról a vagyonos és jobb módú vállalkozó és állami szol-gálatot teljesítõ felsõ- és középrétegekrõl van szó, amelyek szociális hely-zetüknél fogva, a már megszerzett társadalmi privilégiumaik miatt nem le-hettek a radikális változások hívei. Ezzel nincs ellentétben Nyikolaj Usztrjalovnak, Kolcsak admirális egyiklegfõbb propagandistájának a véleménye, amely szerint a szibériai fehér re-zsim mögött alapvetõen két nagy csoport állt. Az elsõ csoportot azoknak akorábban privilegizált osztályoknak a tagjai alkották, amelyek a forradalmiváltozások veszteseinek érezték magukat, és a �rendteremtés� jelszava alatttulajdonképpen a régi elõnyös szociális pozíciójukat és a nyugalmat akartákvisszaszerezni. A másik csoportot Usztrjalov szerint a nemzeti demokra-tikus érzelmû értelmiségi körök alkották, amelyek a bolsevizmusban állam-ellenes, azaz az államot és a nemzetet bomlasztó erõt láttak.7Jellemzõ példát arra, hogy mit értettek a �Fehér Gárda� kifejezés alatt azegyes fehér vezetõk, Vlagyimir Marusevszkij tábornok szolgáltat, aki 1919elején az Északi Terület hadseregének parancsnoka volt. Marusevszkij a visz-szaemlékezéseiben leírja, hogyan szervezték meg Arhangelszkben a rend-
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fenntartó célokat szolgáló Északi Terület Nemzeti Népfelkelõ Seregét (Nacio-nalnoje Opolcsenyije Szevernoj Oblasztyi). Az elnevezés ellenére itt nem a front-ra szánt egységrõl volt szó, hanem a megbízható helyi lakosokból kiállítottnemzetõrségrõl, milíciáról, amelynek tagjai a rendszeres járõrözõ és köz-rendet fenntartó szolgálatot a munkájuk mellett végezték. Minden egyesnépfelkelõnek rendelkeznie kellett annak a házbizottságnak az ajánlásával,amelyben lakott. Miután ezekben a bizottságokban fontos szerepet játszot-tak az északon jól szervezett Háztulajdonosok Szövetségének (Szojuz domohoz-jajev) emberei, többnyire valóban csak a szovjethatalommal szemben elköte-lezett polgárok kerültek ebbe a fegyveres testületbe. A gyakorlatok rendsze-rint a rendes munkaidõ után folytak, és a tagok lelkesen vettek részt azokon.Marusevszkij következõképpen jellemzi ezt az egységet: �A szervezet életké-pesnek bizonyult. A nem egészen háromhetes kiképzés után Arhangelszk utcáinmegjelentek az összetartó és jól kiképzett századok, amelyeket tõsgyökeres »burzsu-jokból« verbuváltak. Senki sem próbált kibújni azon megtiszteltetés alól, hogy nép-felkelõ lehessen. Voltak itt bírák, ügyészek, neves kereskedõk, hivatalnokok és egy-szerûen jómódú emberek. Ez egy valódi »fehér gárda« volt.�8
Gyenyikin tábornok a visszaemlékezéseiben közvetve szintén elismerte,hogy az általa vezetett Önkéntes Hadseregnek határozott osztályarculatavolt, hiszen annak magva döntõen a hivatásos tisztekbõl, tiszti iskolásokból,tanuló ifjúságból, városi polgárokból és értelmiségiekbõl állt, azaz alapve-tõen középosztálybeli jellegû volt. Ugyanezt támasztja alá Nyikolaj Golovinés Alekszandr Zajcov fehérgárdista tábornok és egyben a polgárháborúemigráns történetírói is. Golovin szerint az Önkéntes Hadsereg kezdettõlfogva tiszti jellegû volt, és tulajdonképpen a néptömegektõl erkölcsileg el-szakadt �hazafias érzelmû értelmiségi ifjúság� önkéntes felkelésérõl volt szó.9Alekszandr Zajcov szintén kiemelte azt a tényt, hogy az Önkéntes Hadseregegyharmada doni kozákokból állt, a többiek pedig tisztek, tiszti iskolások ésegyéb önkéntesek voltak.10
Mindez nem jelenti azt, hogy a fehér seregekben nem küzdöttek volnamás, szegényebb társadalmi osztályok tagjai, akiket vagy besoroztak, vagynéhány esetben önként csatlakoztak a fehérekhez. Kolcsak admirális had-seregének legjobb egységeit például a híres Vlagyimir Kappel tábornok ve-zette ezredek alkották, amelyek döntõen az 1918-ban a szovjethatalom ellenfelkelt uráli munkásokból álltak. Ugyanakkor a vörös oldalon több arisztok-rata származású tiszt szolgált, és nem mindig csak kényszerbõl. Sõt a szov-jet tisztikar jelentõs része a régi tisztek közül került ki. Nem is beszélve arróla tényrõl, hogy 1918-tól kezdve mindkét fél a sorozásos rendszerre próbált
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áttérni, ami azt jelentette, hogy az egyik vagy a másik táborhoz való csatla-kozás már nem a szabad elhatározás kérdése volt. Ennek ellenére sem szabad viszont szem elõl téveszteni azt a tényt, hogyaz 1917-es forradalmat követõ polgárháború döntõen osztály jellegû konf-liktus volt, akkor is, ha minden oldalon harcoltak különbözõ osztályokhozés rétegekhez tartozó katonák. Ezt jelzi például, hogy � némi leegyszerûsí-téssel � mindkét tábor egy konkrét társadalmi csoporthoz kötötte a sorsát.A bolsevikok deklaráltan osztályalapon álltak, a munkásság és egyéb szegényelnyomott osztályok érdekében harcoltak. A fehérek ugyan elvben osztá-lyok és pártok felettinek tekintették magukat, s azt hirdették, hogy az �idegenérdekeket szolgáló nemzetáruló� bolsevikokkal szemben õk a �nemzeti egységképviselõi�, a gyakorlatban azonban fõ bázisuknak mindenütt a jómódú vál-lalkozó, gazdálkodó és értelmiségi polgári rétegeket tekintették, azaz a tu-lajdonképpeni középosztályt és a felsõbb középosztályt. A parasztság vala-hol köztük állt, és többsége a polgárháború során ingadozott. Hasonló volta helyzet az orosz városok lakosságának többségét kitevõ kispolgári és sze-gényebb középosztálybeli önálló és alkalmazotti rétegekkel, amelyek támo-gatásáért szintén meg kellett küzdeni mindkét félnek, bár ezen csoport alétszámánál fogva kevésbé volt fontos, mint a parasztság.11

2. A fehér ideológia katonai gyökerei.A tábornokok és az �erõs hatalom� követelése
A fehér ideológia kevésbé volt konzisztens, mint a szocialista forradalmárokeszmerendszere, ami részben azzal is összefügg, hogy az ún. �Fehér Eszme�menet közben, a polgárháború során szükségszerûségbõl jött létre, és alap-vetõen reflektív jellegû volt, konkrétan a forradalmi propagandára és a pol-gárháborús helyzetre reflektált. A fehér ideológia kialakulása viszont nemérthetõ meg a fehér mozgalom legfontosabb alkotóelemének, a fehérgárdistatisztikar és tábornokok gondolkodásának, mentalitásának, politikai tapasz-talatának és fõleg a polgárháborúba vezetõ útjának ismertetése nélkül. A fe-hér mozgalom ugyanis nem képzelhetõ el a katonatisztek tömegei nélkül,amelyek minden tekintetben rányomták a maguk militarista bélyegét erre amozgalomra. Természetesen a fehér táborban is sok volt a civil � politikusok, hivatal-nokok, földbirtokosok, gyárosok, értelmiségiek, egyszerû kisemberek. En-nek ellenére egyikük neve sem fémjelzi az egész mozgalmat. A bolsevikokvezette vörös táborban más volt a helyzet. Ott egy jól szervezett és fegyel-mezett politikai párt állt a mozgalom élén, amely ideológiát, politikai veze-tõket és katonai, illetve hivatalnoki kádereket biztosított számára. E pártotpedig az értelmiségi beállítottságú hivatásos forradalmárok vezették, akik-
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nek a neve idõvel az egész orosz forradalom szinonimájává vált � VlagyimirIljics Lenin és Lev Davidovics Trockij. Ezzel szemben a fehér tábort majd-nem kivétel nélkül a tábornokok nevével azonosítják. Ha valahol meg-említik a fehéreket, mindenkinek elõször Lavr Kornyilov, Alekszandr Kol-csak, Anton Gyenyikin, Pjotr Vrangel, Pavel Krasznov vagy Nyikolaj Jugye-nyics tábornok neve jut eszébe. Vajon miért? A legkézenfekvõbb magyará-zat az, hogy egy véres polgárháború idején természetes, hogy az egymássalszemben álló táborok élére elõbb-utóbb a tábornokok kerülnek, akik kezük-ben tartják a fegyveres erõket. A vörös tábor esetében viszont ez nem mû-ködött, hiszen itt a civil ideológusok és politikusok végig ellenõrzésük alatttartották a hadsereget. Az igazi magyarázat tehát nem ebben rejlik, haneminkább a két tábor közötti ideológiai és szociális különbségekben. A vörösöknagyjából homogén és koherens alternatívát nyújtottak az országnak, ame-lyet a már említett egységes, ideológiailag meghatározott és szigorúan fe-gyelmezett párt képviselt. A bolsevikellenes tábor viszont nagyon hetero-gén volt, ennek következtében többféle társadalmi-politikai alternatívát kí-nált, illetve egyes irányzatai csak védekezõ pozíciót foglaltak el az új esz-mékkel szemben. Ilyen körülmények között egységes programot lehetetlenvolt kialakítani, csupán abban tudtak megegyezni, hogy a bolsevikokat és aszovjetek hatalmát le kell gyõzni, az pedig csak fegyverrel érhetõ el, tehát ahadseregüknek szakszerûbbnek kell bizonyulnia a Vörös Hadseregnél.Emiatt természetesen felértékelõdött az elsõ világháborús tapasztalatokkalrendelkezõ tábornokok és tisztek szerepe, amivel egyébként mindkét szem-ben álló tábor tisztában volt. Amíg azonban a bolsevikoknak sikerült a kato-nai vezetõket szigorú politikai felügyelet alatt tartani, az ellenségeik táborá-ban ez majdnem lehetetlen volt, már csak az egységes politikai akarat hiá-nya miatt is. A tábornokok nemsokára még ott is felülkerekedtek, ahol ere-detileg civil politikusok kezdték szervezni a bolsevikellenes mozgalmat.A fehérgárdista tábornokok bolsevikellenes táboron belüli dominan-ciájának és egyben a diktatórikus megoldás népszerûségének másik okát aszovjetellenes ellenállás kialakulásának körülményei között kell keresni.Miljukov szerint a fegyveres antibolsevista mozgalom az elsõ világháború-ban részt vevõ hadseregbõl fejlõdött ki.12 Nem szabad ugyanis elfelejteni,hogy a világháború utolsó szakasza, a forradalom és az azt követõ pol-gárháború elsõ periódusa egybeesett. A lakosság jelentõs része fegyverbenvolt. A februári forradalom idején a tábornoki kar többsége nem ellenezteeleve az összes bekövetkezett változást. A tábornokok vonakodva ugyan,de elfogadták a februári forradalom által teremtett helyzetet és annak politi-kai következményeit. Az azután következõ események, mint például a had-sereg felbomlása, sõt tudatos felbomlasztása, az ország részleges széteséseés a radikális szociális töltetû tömegmozgalmak megerõsödése a táborno-kok szemében teljesen diszkreditálta az erõtlen februári rezsimet és a pol-
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gári demokratikus megoldásokat. Mindez ugyanis egy külsõ háború idejéntörtént, amikor a katonai vezetõk szerint a gyõzelemre kellett volna össz-pontosítani és nem a belsõ reformokra. Ezenkívül a hadsereg demokra-tizálása és azt követõ demoralizálódása a tábornokok és tisztek társadalmipresztízsének rohamos csökkenését eredményezte. Ennek következtébenhamar felmerült a katonai rendteremtés gondolata, egy olyan �erõs kéz�szükségessége, amely megrendszabályozná a forradalmárokat és úgymond�megfelelõ mederbe� terelné az eseményeket. Az 1917-ben szerzett tapasztala-tok és a polgári demokráciával szembeni bizalmatlanság ugyanakkor egé-szen a polgárháború végéig kísérte a tábornokok és tisztek jelentõs részét.Ha esetleg e tekintetben késõbb tettek is bizonyos engedményeket, az min-dig a külföld, a belpolitikai szükségszerûség vagy a katonai vereségek nyo-mása alatt történt. Azonkívül nem szabad elfelejteni a tábornokok mentalitását és gondol-kodásmódját sem. A szilárd és tekintélyes hatalomnak hajlandóak enge-delmeskedni, ha viszont ilyen nem létezik, saját kezükbe veszik az esemé-nyek irányítását. Annál is inkább ezt tették, mert egész addigi életük, társa-dalmi kötõdéseik és a különbözõ politikai és társadalmi erõk is erre ösztö-nözték õket. A tiszti érdekek ugyanis már 1917 tavaszán, de még inkábbnyarán találkoztak a további reformok megakadályozásában érdekelt pol-gári politikai erõk érdekeivel. A késõbbi fehér ideológia megértéséhez azonban nemcsak az 1917-esesemények bemutatása szükséges, hanem mélyebben meg kell vizsgálni azorosz tiszti és tábornoki kart, annak összetételét, neveltetését, addigi életta-pasztalatait. Az orosz hadsereg tisztikara a köztudatban mindig úgy élt és élma is, mint a cárizmus fõ támasza, ami tulajdonképpen igaz is volt. A cárihadsereg mindenkori jelszava valóban �a hitért, a cárért és a hazáért� volt.Gyenyikin szerint az elsõ helyen álló vallás szerepe viszont a 20. század ele-jén meggyengült, és az egyház tekintélye is csökkent. A háború általábanmélyen hívõket vagy ateistákat szül, valamint az addigi erkölcsi normáklazulásához és eldurvulásához vezet. Ami �a cárért� jelszót illeti, Gyenyikinvisszaemlékezéseiben fõleg a tisztikart vizsgálta meg. Az arisztokrata szár-mazású tisztek többsége, akik közül sokan földbirtokosi családokból szár-maztak, értelemszerûen monarchisták voltak. A hadseregen belüli monar-chizmus fellegvárainak pedig a gárdaezredek számítottak, amelyek félté-kenyen õrizték nemesi exkluzivitásukat. A hivatásos tisztek zöme szinténmonarchista volt, vagy legalábbis lojálisan viszonyult a monarchiához.Mások nem is lehettek, ugyanis a tiszteket apolitikusságra nevelték, igye-kezve távoltartani õket a belpolitikától. Jellemzõ az a kivonat Kolcsak ad-mirális kihallgatási jegyzõkönyvébõl, amelyben a következõket mondta aháború elõtti meggyõzõdésérõl: �Monarchista voltam, nem mentegetõzöm.Akkor ilyen kérdést, hogy milyenek a politikai nézeteim, senki nem tett fel. Nemmondhatom azonban, hogy a monarchia az egyetlen kormányzati forma, amelyet elis-merek. Magamat monarchistának tartottam és nem is tarthattam volna repub-likánusnak, mivelhogy akkor ilyesmi nem létezett. Tehát az 1917-es forradalomig
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monarchista voltam.�13 Ugyanakkor Gyenyikin szerint a tisztek többsége azelsõ világháború elõtt és alatt már eljutott odáig, hogy el tudták választania monarchia eszméjét a cár személyétõl. Monarchizmusuk viszont meglehe-tõsen mechanikus és felületes volt. A monarchiához olyan volt a viszonyuk,mint az egész állami és társadalmi berendezkedéshez � mindez számukraadott volt; annak értelmében és fõleg helyességében nem kételkedtek.A kritika soha nem ment tovább egy-két viccnél. Nagyon szerették viszonta hazájukat, amelyet pedig igazából alig ismertek.14
Gyenyikin a régi hadseregrõl írt azonos címû könyvében pontosan kimu-tatta, hogy mennyire izoláltak voltak és milyen távol álltak a katonai iskolákegyszerû növendékei a politikai kérdésektõl. A kormányzat kifejezetten ke-rülte a politikai kérdések felvetését a katonai iskolákban. Miután a katonai is-kola egyáltalán nem segített növendékeinek eligazodni ezekben a kérdések-ben, 1917-ben a tisztek többsége teljesen értetlenül állt az események elõtt.15
Amikor a hadsereg politikai arculatáról van szó, mindenképpen ki kellemelni azon tényt, hogy a cári hadsereg a forradalom elõtti évtizedekbenkomoly változásokon ment keresztül, fõleg ami a tisztikart illeti. Az 1860-asévektõl kezdve folyamatosan gyengült a tisztikar nemesi jellege, és egyretöbb nem nemes származású ember jelent meg soraiban. A folyamatot mégjobban felgyorsította az orosz�japán háború, amikor kritikus tiszthiány ala-kult ki. Ennek okai az alacsony tiszti fizetések és a nehéz szolgálati körül-mények voltak. A tendenciát jól mutatja, hogy amíg 1877-ben a tiszti iskoláknövendékeinek 74%-a nemes volt, 1905-ben már csak 37%-a.16 Ebbe a sze-mélyes nemesek is beleértendõk. Az orosz hadsereg tisztikara egyébkéntmindig nyitottabb intézmény volt, mint a porosz, majd német hadseregtiszti társadalma. (A porosz tisztikar az 1860-as években kifejezetten nemesitöbbségû volt. Igaz, Németország egyesítése után a német tisztikarban iscsökkent a nemesség aránya, de 1913-ban még mindig 30%-os volt. A tisztirang presztízse pedig sokkal magasabb volt Németországban, mint más-hol.17 Az Osztrák�Magyar Monarchia tisztikara nagyobb mértékben polgá-rosult, mint a porosz, majd német hadsereg. Az osztrák gyalogság és tü-zérség tisztikarának 86%-a, illetve 84%-a már �elpolgárosodott�, azaz pol-gári, népi vagy kispolgári közegbõl jött. A megmaradt nemesek nagy részeis a nemrég nemesített tiszti család fia volt. Az arisztokraták egyre inkábbkivonultak a hadseregbõl, bár természetesen soha nem tûntek el teljesen. Anemesség döntõen a lovassági ezredekbe húzódott.18 Az orosz hadsereg eb-
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ben a tekintetben tehát jobban hasonlított az osztrák hadseregre, mint aporosz-német haderõre.) Az orosz tisztikar ennek megfelelõen szociálisansokkal heterogénebb lett. Az arisztokrata származású tisztek fenntartottákmaguknak a gárdát, ahová nem engedték be a nem nemeseket vagy a sze-mélyes nemeseket. Ennek ellenére az elsõ világháború elõtt a tehetséges, de egyszerû szár-mazású fiatalok elõtt is nyitva állt a felemelkedés lehetõsége, mégpedig aVezérkari Akadémián keresztül. Ez volt a birodalom legnagyobb presztízs-nek örvendõ katonai oktatási intézménye, ahova nem a származás, hanemaz elért eredmények és a képességek alapján vették fel az embereket. Azerõs elittudattal rendelkezõ Akadémia növendékei között pedig szoros voltaz összetartás, és legalább úgy segítették egymást, mint a gárdatisztek.19 AVezérkari Akadémiának köszönhetõen emelkedhettek ki olyan eredendõenplebejus származású tisztek, mint Mihail Alekszejev vagy Anton Gyenyikintábornok.Az elsõ világháború során még jobban felhígult a tisztikar összetétele.Természetesen a háború kitörésekor sok polgári és értelmiségi foglalkozásútartalékos tiszt jelent meg a seregben. A nagy veszteségek miatt felgyorsulta tisztképzés. Azokból is tisztek lehettek, akiknél ezt korábban sokkal nehe-zebb feltételekhez kötötték. Sok altisztet léptettek elõ tisztté, fiatal diákokatképeztek át hadnagyokká. Természetesen ezzel romlott a tisztikar szakmaiminõsége, és még heterogénebbé vált szociálisan, mentálisan és elõbb-utóbb politikailag is. A hivatásos tisztek dominanciája mégsem szûnt meg,és fõleg a magasabb posztokon egyértelmû volt.Az orosz haderõ felkészültebb vezetõi látták, hogy a miklósi rezsim anévadójával együtt a vesztébe rohan. Azt viszont nem akarták, hogy veleegyütt az egész ország is a vesztébe rohanjon, amelyet az adott pillanatbana háborús vereséggel azonosítottak.20 Ezzel függ össze a tábornoki elit visel-kedése a sorsdöntõ februári napokban. Fontos mozzanat volt továbbá az,hogy a hadsereg olyan vezetõi, mint Alekszejev, Bruszilov és mások már né-hány évvel korábban kezdtek megismerkedni az Állami Dumában helyetfoglaló októbrista, progresszivista és kadet politikusokkal, akikkel sok tekin-tetben hasonló véleményen voltak az egyes külpolitikai és védelmi kérdé-sekben. A dumaparlamentarizmus egyik következménye tehát az lett, hogya tábornokok részérõl valamivel enyhült azon nagyfokú bizalmatlanság,amelyet a parlamentben fellépõ civil politikusokkal szemben éreztek koráb-ban. Emiatt is tûnt járható útnak a tábornokok számára az, hogy a cár kezé-bõl kiesett hatalmat 1917-ben az Állami Duma Ideiglenes Bizottsága vegyeát. Ez még messzirõl sem jelentette számukra a monarchia végét és az eddi-gi Oroszország halálát. Végül a cár megmentésénél számukra a háborús ve-reség elkerülése volt a fontosabb szempont. Gyenyikin akkori érzéseit a kö-vetkezõképpen foglalta össze: �Figyelembe véve az 1917 márciusában kialakult
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helyzetet, arra a meggyõzõdésre jutottam, hogy a hatalom II. Miklós cár kezébenvaló meghagyásáért folyó harc anarchiát okozhat, sõt a front összeomlásával járhat,és egyáltalán rosszul végzõdne a cár és az ország számára. Mihail Alekszandrovicsnagyherceg régensségének támogatását ugyan kisebb harcok árán, de nagyobb meg-rázkódtatások nélkül és feltétlenül sikerrel lehetett volna véghez vinni.�21
Az orosz tábornokok tehát azzal, hogy 1917 márciusában belementek acár lemondásába, még egyáltalán nem mondtak le a monarchia eszméjérõl.Az ország háborús érdekei azonban fontosabbak voltak számukra. Ebbenpedig az orosz vezetõ tábornokok egy álláspontra helyezkedtek olyan ne-ves dumapolitikusokkal, mint Alekszandr Gucskov vagy Pavel Miljukov.Úgy tûnt, hogy az együttmûködésre nagy esély van. A hadsereg ezért is-merte el az Ideiglenes Kormányt, amelyben az említett polgári politikusokis ültek. A kormánytól a hadsereg vezetõi azt várták, hogy stabilizálja a hely-zetet, megnyugtassa a szövetségeseket, esetleg mérsékelt polgári reformo-kat vigyen véghez, de fõleg folytassa a háborút Németország ellen. Az Ideiglenes Kormány annak ellenére, hogy komolyan igyekezett, nemtudott eleget tenni a katonai vezetõk háborúval és közrenddel kapcsolatoselvárásainak. A kormány és a szovjetek ellentétei, a katonák kimerültsége ésaz általános háborúellenes hangulat inkább az ellenkezõ irányban hatott.A hadsereg régi rendje és fegyelme megrendült. Gyakoriak voltak a tisztekelleni atrocitások, sok tiszt például népítélet, azaz lincselés áldozata lett.A baloldali forradalmi erõk ugyanakkor a hadsereg további semlegesítéséretörekedtek, mert nagyon féltek attól, hogy az ellenforradalmi tábornokok ésa velük szövetkezõ monarchisták felhasználják a hadsereget restaurációskísérleteik érdekében. Fõleg ezt a semlegesítést volt hivatott szolgálni a had-sereg demokratizálása. A demokratizálási programot a baloldali erõk nyomása alatt a kormányis kénytelen volt magáévá tenni, amit nagyon rossz néven vettek a tisztek.Ugyanakkor a demokratizálás csak a kialakult helyzetre reagált. A katonaibizottságok félig-meddig spontánul kezdtek kialakulni, a fegyelem magátólmeglazult, a politika pedig majdnem akadálytalanul betört a haderõ életé-be. Az utóbbit elkerülni viszont lehetetlen volt egy olyan forradalom idején,amelynek egyik fõ mozgatóereje a háborúba belefásult és megalázott kato-naság volt. A demokratizálás alatt több dolgot kell érteni. Megszûntek pél-dául a cár alatt használt külsõ formák, amelyek a katonák tiszteknek valóalárendeltségét jelképezték, mint például a szolgálaton kívüli tisztelgés, atiszteknek eddig járó �Vase blagorogyije� megszólítás, továbbá a tisztek többémár nem tegezhették katonáikat. Ezeknek a rendelkezéseknek a betartásáta katonai bizottságoknak kellett ellenõrizni. A katonák ezenkívül teljes pol-gári egyenjogúságot szereztek, azaz attól kezdve párttagok lehettek, poli-tikai gyûlésekre járhattak, sõt azokat szervezhettek. Ezzel egyidejûleg atiszteket mindenütt igyekeztek megfosztani attól a lehetõségtõl, hogy ko-molyabb fegyverekkel rendelkezzenek (géppuska, páncélkocsi stb.).
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Az ilyen jellegû intézkedések természetesen csak tovább radikalizálták ahelyzetet, és a tisztikar lába alól teljesen kihúzták a talajt. A tisztikar politi-kai vákuumba került, mert már nem állt mögötte a kormány, az utóbbi pe-dig szintén hasonló helyzetbe került, mert a demokratizálási program kény-szerû elfogadásával a fegyveres erõk irányítóinak szemében bebizonyítottagyengeségét és megbízhatatlanságát. A tisztek szemében a mindkét fõváro-si hatalmi központ (kormány és szovjet) mögött álló liberális és szocialistapolitikai erõk gyanússá váltak. Akkor kezdett kialakulni az eddig még lojálistisztikar körében azon nagyfokú bizalmatlanság, amelyet az említett cso-portok által megtestesített polgári-demokratikus vagy szocialista-demokra-tikus megoldásokkal szemben éreztek.Legkellemetlenebbül a hivatásos tiszteket érintették a hadseregben zajlóesemények, e csoport ugyanis még mindig megõrzött valamit kaszt jellegé-bõl. Sokszor a katonatiszti dinasztiák tagjairól volt szó, ahol az apa és nagyapais tiszt volt. E réteg egész léte a hadsereghez kötõdött, ott találtak megélhe-tést, szociális státust, szilárd társadalmi pozíciót. 1917-ben viszont úgy tûnt,hogy a reformok szociális létalapjukat támadják meg, és emiatt az egzisz-tenciájuk roppant ingataggá válik. A közeledõ háborús vereség pedig csaktovább csökkenthette volna a tekintélyüket, azonkívül az ország területiveszteségeihez is elvezethetett volna. Az orosz tisztek pedig nacionalistákvoltak. Ilyen körülmények között majdnem természetes, hogy az aktív parancs-noki kar tagjai között fogalmazódik meg elõször a �rendteremtõ erõs kéz� gon-dolata, amely képes lesz arra, hogy úgymond �rendet teremtsen� a hátor-szágban, megfegyelmezze a hadsereget és tovább folytassa a háborút, leg-alább egy elfogadható béke megkötéséig. A �rendbontóknak� tekintett balol-dali forradalmárokat, akiknek különbözõ árnyalatai és irányzatai között atisztek nem nagyon tettek különbséget, félre akarták söpörni. A hadsereg tisztikarán belül lejátszódó folyamatok találkoztak a társa-dalmi körökben végbemenõ hasonló változásokkal. Több politikai irányzatés társadalmi réteg mérsékeltebb változásokat követelt. Természetesen aminden változást ellenzõ konzervatív csoportok is �rendteremtés� (leginkábba �régi rend�) után kiáltoztak. Még a politikai paletta baloldalán is sokankezdtek félni az eseményeket végsõkig radikalizáló bolsevikoktól és azokhatalmi törekvéseitõl. Az Ideiglenes Kormány tagjai sem elleneztek volnaolyan fordulatot, amely a hagyományos kormányzati struktúrákat próbáltavolna megerõsíteni.1917 késõ tavaszán és nyarán a fenti körökben megkezdõdött egy �erõsszemélyiség�, azaz egy igazi diktátorjelölt keresése. Jellemzõ, hogy ezt a sze-mélyt kezdettõl fogva a tábornokok között keresték, akiktõl azt remélték,hogy maradék tekintélyükre apellálva és a tisztek segítségére támaszkodvaképesek lesznek tenni valamit. A keresgélés során több érdekes név is fel-merült � Kornyilov, Bruszilov, Kolcsak és mások. Országosan ismert nevek-rõl volt szó. Végül Kornyilov tábornoknál megállt a keresgélés. Ki volt ez atábornok, aki késõbb a fehér mozgalom szimbólumává és mártírjává vált, és
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miért éppen õrá esett a választás? E kérdés megválaszolása sokat segíthet afehérgárdista mozgalom politikájának és gondolkodásának megértésében,ezért érdemes részletesebben is kifejteni. 

3. Lavr Kornyilov tábornok és politikája
Lavr Georgijevics Kornyilov (1870�1918) egy kozák írnok családjában szü-letett. Szociálisan tehát inkább plebejus származásúnak tekinthetõ, a kozák-sághoz való tartozás ténye azonban a cári birodalom sajátos körülményeiközött mégis viszonylag szép karrierlehetõséget is hordozott magában. A fel-emelkedésért viszont keményen meg kellett dolgoznia, amit természetesenKornyilov is tudott. Az elsõ világháborúban már tábornokként szolgált,mégpedig Bruszilov tábornok frontján, aki azonban nem kedvelte õt túlsá-gosan. Késõbb így jellemezte akkori alárendeltjét: �Bátor ember, aki nyilvánva-lóan elhatározta, hogy a háború alatt nevet szerez magának. Mindig elöl volt, és ez-zel megnyerte a kozákok szívét, a katonák szerették. Nem voltak tisztában a csele-kedeteivel, de mindig látták a tûzben és becsülték a bátorságáért.�22 Bruszilovszerint Kornyilov vakmerõ akcióival nehéz helyzetbe hozta csapatait, sõtegy ilyen akció során, amikor nem teljesítette a visszavonulási parancsot, egy-sége jelentõs része megsemmisült, és õ maga osztrák fogságba esett. Ezértkésõbb hadbíróság elé is kerülhetett volna, azonban a sors másként döntött.Kornyilov volt ugyanis az egyetlen cári tábornok, aki kalandos módon meg-szökött az Esztergom melletti hadifogolytáborból, és ezáltal a sajtó és a ha-zafias közvélemény ünnepelt hõsévé vált, akit a cár is fogadott és kitünte-tett. Aztán a 25. hadtest parancsnokává nevezték ki, és visszaküldték Bru-szilov frontjára.23

A februári forradalom idején Pétervárra hívták, ahol az ottani katonaikörzet élére került. Az események alakulása folytán személyesen részt vetta cárné letartóztatásában. Beosztásában azonban semmit sem tudott tenni arend helyreállítása érdekében, azért inkább a frontra való visszahelyezésétkérte. Elõbb hadsereg-, majd frontparancsnok lett. 1917 júliusában pedigKornyilov lett Alekszejev helyett az egész orosz haderõ fõparancsnoka. Eznagyon is alkalmas poszt volt egy puccs elõkészítésére és végrehajtására.Részben pozíciója, részben pedig a személyes tulajdonságai (fõleg a vakme-rõsége és ügyes demagógiája) miatt egyre inkább õ vált azoknak az erõkneka fõ reménysugarává, amelyek a közeli fordulatban bíztak. Az idõs Aleksze-jev tábornokot ugyanis nem tekintették elég dinamikusnak ahhoz, hogyvégrehajtson egy puccsot, Kolcsak pedig tengerész volt, akinek nem voltszárazföldi tapasztalata. Kornyilov ezzel szemben lovassági tiszt volt, ismer-te a katonák nyelvét, országosan ismert volt, a katonáknak pedig imponáltszemélyes bátorsága és vakmerõsége. Sõt még az is mellette szólt, hogy
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politikailag bizonyos szempontból �tabula rasa�-nak számított, kivéve azt atényt, hogy õ tartóztatta le a cárnét, ami viszont politikai szempontbólinkább elõny volt 1917 nyarán. Az utóbbi mozzanat megnyugtatóan hatha-tott a teljes restauráció ellenfeleire.A diktátorjelölt kiválasztását nem úgy kell elképzelni, mint egy titkosösszejövetelen történõ kijelölést. Itt inkább a találgatások, pletykák, intrikákés híresztelések sorozatáról volt szó, amelyek során egyre gyakrabban me-rült fel Kornyilov neve. Ezek a híresztelések végül önmagukat erõsítették,egészen addig, amíg nem gyõzték meg a kitalálóikat e megoldás lehetõsé-gérõl. Természetesen Kornyilovra is hatottak, aki végül elvállalta a tõle el-várt, ugyanakkor az õ meggyõzõdésével is összhangban lévõ szerepet.Kornyilov politikai jellemzésével sokat foglalkozott Gyenyikin, aki sze-mélyesen is jól ismerte, hiszen együtt szervezték a dél-oroszországi ellen-forradalmat. Persze õ egy idealizált képet igyekszik festeni róla, ennek elle-nére a megállapításai roppant érdekesek. Gyenyikin szerint Kornyilovnaknem voltak szilárd és határozott politikai nézetei. Aktívan soha nem politi-zált, és így a személye többféle politikai irányzatnak megfelelhetett. Egy�nem politizáló, integráló jellegû, erõskezû diktátor� ideálja gyakran merül fel anagy társadalmi válságok idején. A �nem politizáló erõs ember� megfelelt a jobb-oldali monarchistáknak, akik egy átmeneti figura szerepét szánták neki,továbbá a polgári demokratáknak is, akik nem kívánták a teljes restaurációt,de a zavargásokból és a radikális társadalmi változások állandó fenyegetett-ségébõl már elegük volt, és végül a katonatiszteknek, akik rendre és meg-becsülésre vágytak. Ugyanakkor nemcsak az orosz polgárság rémült meg azeseményektõl, hanem az értelmiség és a kispolgárság széles rétegei is. Ezszintén kedvezõ jel lehetett a puccsisták számára.Mindehhez hozzá tartozik, hogy 1917 nyarán nemcsak a forradalommalelégedetlenek táborában merült fel a diktatúra gondolata, hanem tulajdon-képpen mindegyik nagy politikai tábort foglalkoztatta ez a gondolat. Az or-szág ugyanis lassan, de biztosan irányíthatatlanná vált, az állami struktúrákszétestek, és mindegyik tábor attól félt, hogy a többiek ezt kihasználják.A különbség csak az volt, hogy milyen diktatúrát kívántak az egyes tömbökés mit vártak el tõle. A forradalmi kezdeményezést egyre inkább megragadóbolsevikok a forradalom elmélyítése és annak ellenfeleivel való leszámolásamiatt akartak diktatúrát, mégpedig a párt (azaz a saját pártjuk) diktatúráját.A mérsékelt szocialista erõk, amelyek még mindig a formális hatalom birto-kában voltak (az Ideiglenes Kormányban és a Pétervári Szovjetben egy-aránt) egyszerre a forradalmi radikálisoktól és a konzervatív reakciósoktólféltették a forradalom addig elért demokratikus vívmányait, a társadalmibékét, az ország létét és emellett természetesen a saját hatalmukat is. A dik-tatúrát leginkább egy teljhatalmú és operatív jellegû direktórium formájá-ban képzelték el. A harmadik erõt képviselõ, saját magát mérsékeltnek, azellenfelei által reakciósnak vagy jobboldalinak tekintett tábor pedig attólfélt, hogy az erõsödõ bolsevikok és csatlósaik tovább mélyítik a forradalmat,amit a hatalmon lévõk erõtlenségük és politikai idealizmusuk folytán nem
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lesznek képesek megállítani. E csoportok azért kívánták egy olyan erõs ka-tonai vezetõ diktatúráját, amely befagyasztaná a további változásokat ésrendet teremtene az országban. Az említett nagy tömbök között 1917-ben nem lehetett kizárni bizonyosideiglenes szövetségeket sem, mint ahogyan az be is következett. A �cent-rista� tábort megtestesítõ Kerenszkij egy idõben úgy tekintett az �ellenfor-radalmi� Kornyilov szervezkedéseire, mint olyan akcióra, amely a megfelelõkezelés során a kormány pozícióját is megerõsítheti a szovjetekkel szemben.Amikor viszont kiderült, hogy a katonatisztek a forradalmárokkal együttlegszívesebben õt is felkoncolnák, gyorsan elhatárolódott korábbi kapcso-lataitól, és végül a radikális forradalmi tábor hathatós támogatásával vertele Kornyilov tábornok felkelését. A késõbbi fejlemények megértése szempontjából nagyon fontos kérdésaz, hogy Kornyilov tábornok milyen politikai programmal akart az országelé lépni puccskísérletének sikere esetében. Gyenyikin szerint Kornyilov-nak ugyan soha, sem a fellépés elõtt, sem a fellépés után nem volt határo-zott politikai programja. Ez viszont csak részben igaz, hiszen másként ho-gyan lenne lehetséges az, hogy az elsõ önkéntesek 1918 elején az ún. �kornyi-lovi programmal� indultak harcba. Valószínû, hogy magának Kornyilovnakközvetlen módon valóban nem volt sok köze ahhoz a konkrét programhoz,amelyet késõbb a nevével fémjeleztek, az 1917-es magatartása és egész sze-mélyisége azonban nagyon is érezhetõ volt benne. Az utóbbi két mozzanatmegértéséhez megint vissza kell kanyarodni Gyenyikin emlékirataihoz:�Egy biztos: Kornyilov nem volt se szocialista, se reakciós. De fölösleges is lenneezeken a széles kereteken belül valamilyen pártjelvényt keresni. A tisztek és a pa-rancsnoki kar döntõ hányadához hasonlóan távoli volt tõle bármilyen színezetû poli-tikai dogmatizmus. Nézetei, meggyõzõdése alapján közel állt a liberális demokráciaszéles rétegeihez. Lehetséges, hogy nem mélyedt el a politikai, szociális ellentétekmotívumainak keresésében és nem tulajdonított túlzott jelentõséget annak, ami túl-lépett a hadsereg szakmai érdekein. Lvov és Kerenszkij kormányát is támogatta vol-na, függetlenül attól, hogy együtt érez-e politikájuk irányultságával, ha ez a politi-ka meggyõzõdése szerint tudatosan vagy nem tudatosan nem hajlott volna az országnyilvánvaló szétesése felé. Elvben teljesen negatívan viszonyulna hozzá, de valószí-nûleg nem emelne fegyvert még szocialista kormány ellen sem, ha ilyen hatalomrakerülne és lelkiismeretesen viszonyulna az ország nemzeti érdekeihez. Kornyilov aRomanovokkal kapcsolatosan semmilyen kalandba nem akart bocsátkozni, azt tart-va róluk, hogy túlságosan is diszkreditálták magukat az orosz nép szemében. Azon-ban az általam feltett kérdésre, hogy mi van akkor, ha az Alkotmányozó Gyûlés amonarchia mellett döntene és a megdöntött dinasztiát újból trónra emelné, habozásnélkül azt válaszolta: »Alávetem magam és távozok.«� 24
Természetesen Gyenyikin fenti jellemzése több ponton magyarázatraszorul. A tábornok által említett �liberális demokrácia� nem azonos azzal a po-litikai áramlattal, amellyel általában ezt a fogalmat a 20. század folyamán
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azonosították. Gyenyikin itt valószínûleg inkább bizonyos középutasságragondolt, amely 1917-ben jellemzõ volt a restauráció nyílt támogatói és a for-radalmi erõk között álló csoportokra. Ezeket a polgári és értelmiségi cso-portokat ugyan egy idõre talán magával ragadta a forradalom szimbolikája,demokratikus jelszavai, túl messzire azonban nem akartak elmenni a válto-zások útján. Ezen álláspont 1917 elsõ felében nem állt távol a tisztikar egyrészétõl sem. Nem szabad elfelejteni, hogy Kornyilov 1917-ben meglehetõ-sen kompromittálódott a szélsõségesen monarchista erõk szemében, hiszenõ tartóztatta le a cárnét. Másik dolog viszont Kornyilov monarchizmusa,illetve republikanizmusa. Az, hogy a tábornok az adott pillanatban, azaz1917 nyarán nem törekedett a monarchia visszaállítására, elfogadható tétel-nek tûnik. Ezt támasztja alá azoknak a személyeknek a köre is, akikkel a for-dulatra készült. Borisz Szavinkov valóban csak nehezen képzelhetõ el egymonarchista összeesküvés szervezõjeként. Krimov tábornok, aki már 1916-ban gondolkodott egy palotaforradalomról, szintén nem volt a Romanov-dinasztia lelkes híve. Mindez viszont nem jelenti azt, hogy a puccsot szer-vezõ tábornokok a monarchia elvi ellenfelei voltak. E két fogalmat � a di-nasztia és a monarchia restaurációját � tehát nem árt különválasztani. Máskérdés viszont, hogy Oroszországban elképzelhetõ-e a monarchia restaurá-ciója Romanovok nélkül. Valószínûleg nem, és ezt a tábornokok is tudták.Ugyanakkor érezték, hogy a közhangulat egyáltalán nem kedvez sem a di-nasztiának, sem a monarchiának. Mindkettõ népszerûtlen volt és nemcsaka forradalmi körökben. Végül, és talán ez a legfontosabb mozzanat, a ké-szülõ augusztusi fordulatnak csak rövid távú, mondhatni minimalista céljaivoltak. Milyen társadalmi erõk álltak a készülõ fordulat mögött? Gyenyikin sze-rint Kornyilov mögött az elégedetlen tisztikaron kívül fõleg az �orosz bur-zsoázia� és a forradalomtól megijedt kispolgárság állt, bár a két utóbb emlí-tett csoport inkább csak mint potenciális támogató.25 A siker esetén valóbanaz új rezsim mögé állhattak volna, aktívan viszont nem nagyon folytak beleaz eseményekbe. Igazán komolyan csak a tábornoki kar egy része, az egyesszakmai és érdekvédelmi tiszti szervezetek, továbbá a tiszti és polgári titkosszervezetek álltak a puccs mellé. Az utóbbi erõk közül legjelentõsebb az ún.Köztársasági Központ (Reszpublikanszkij centr) volt, amely a pétervári pénz-ügyi és ipari körök segítségével azon volt, hogy összefogja a bolsevikok leg-aktívabb ellenségeit. A februári események után is porondon maradt tekin-télyesebb politikai pártok közül leginkább a Kadet Párt szimpatizált Kor-nyilov terveivel. Álláspontjuk az volt, hogy támogatják ugyan a tábornokokhatalomátvételi kísérletét, de nyíltan azt politikai megfontolásokból nemtehetik meg, hiszen akkor fennál az a veszély, hogy a mögöttük álló töme-gek egy része elfordul tõlük. Jelszavuk tömören a következõképpen fogal-mazható meg: �a fordulattal együtt érzünk, de nem mûködünk vele együtt�.26
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Gyenyikin szerint 1917 nyarán így gondolkodott az orosz értelmiség több-sége, és ez a kiváró álláspont rossz benyomást tett a tisztekre, akik ezért akésõbbiekben bizalmatlanul viszonyultak az orosz értelmiséghez. A libera-lizmus egyre inkább veszített a vonzerejébõl, és tovább folytatódott a tisz-tikar jelentõs részének jobbratolódása. Dumova asszony, a téma egyik leg-jelentõsebb szovjet-orosz történésze szerint a Kadet Párt taktikája akkor azvolt, hogy együttmûködésre bírja rá Kornyilovot és Kerenszkijt. Miljukov,aki már szintén kezdte felismerni a rendteremtõ katonai diktatúra szüksé-gességét, például a készülõ diktatúra elsõ stádiumát Kerenszkij és Kornyi-lov kettõs hatalmaként képzelte el, és azt feltételezte, hogy a tábornokokerõsödõ nyomása alatt Kerenszkij kormányfõ kénytelen lesz meghajolni ésszétkergeti a szovjeteket.27
A készülõ fordulat politikai tartalmát az is jól jelzi, hogy Gyenyikin sze-rint sikerük esetén a politikai hatalom súlypontja a �liberális demokrácia� irá-nyába mozdult volna el, ami alatt ebben a kontextusban a kadetokat és azorosz polgárságot kell érteni. A restaurációs monarchista erõk valószínûlegnagyobb teret kapnának, ami viszont nem jelenti, hogy õk lettek volnadominánsak. Az új hatalom politikai tartalmára vonatkozó bizonyos követ-keztetéseket le lehet vonni a potenciális új miniszterek listájából, amelytermészetesen csak javaslat volt, és a sikeres puccs esetén könnyen módo-sulhatott volna. Ezen a listán szocialista részrõl szerepelt Kerenszkij,Szavinkov, Argunov és Plehanov, a másik oldalról pedig Alekszejev tábor-nok, Kolcsak admirális, Tachtamisev, Tretyakov, Pokrovszkij, Ignatyev grófés Lvov herceg, azaz a tábornoki és nagypolgári körök képviselõi.28 A kor-mányban tehát az augusztusi összetételhez képest jelentõsen megnõtt vol-na a hadsereg és a polgárság szerepe. A szocialisták jelenléte valószínûlega tömegek és a forradalmi közvélemény megnyugtatását szolgálta volna,azonkívül pártjaik egy részét így akarták az új rezsim oldalára állítani.A magasabb rangú parancsnokok ugyanis jól érzékelték, hogy az IdeiglenesKormány folytonosságának legalább látszólagos fenntartása jól jöhet szá-mukra. A fent idézett miniszteri listából az is kiderül, hogy a nyílt restaurációszélsõjobboldali hívei sem kerültek rá, ami azt jelzi, hogy a tervezett fordu-latnak nem volt kifejezetten restaurációs jellege, inkább csak a forradalomtovábbi radikalizálódását akarta megállítani. Azaz nem a visszarendezõdés,hanem a megállítás volt az alapvetõ cél. Azt sem szabad elfelejteni, hogy1917 nyarán ugyan a cárizmushoz képest fontos politikai változásokra ke-rült sor, a társadalmi és gazdasági berendezkedés terén viszont még nemtörténtek olyan alapvetõ változások, amelyek megkérdõjelezték volna azaddigi társadalmi-gazdasági rend alapjait. Kornyilov akcióját politikailag forró nyár elõzte meg. A hatalom szét-kergette a július eleji munkástüntetéseket, a bolsevik pártot pedig illegali-
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tásba próbálta szorítani. Azon a nyáron kudarcba fulladt az orosz hadseregutolsó komolyabb támadása, az úgynevezett Kerenszkij-offenzíva. Az elé-gedetlen tisztikar és tábornokok úgy érezték, hogy már feltétlenül lépniükkell. Ebben a válságos helyzetben a kormány Kornyilovot nevezte ki azorosz haderõ élére. Az új fõparancsnok viszont rögtön a kinevezése utántáviratot küldött a kormánynak, amelybõl kiderült, hogy saját magát önál-lósítani akarja a politikai hatalom kontrolljától, hiszen kizárólagos kineve-zési jogkört követelt magának, és csak a nép és a saját lelkiismerete elõttifelelõsségére hivatkozott. Természetesen az Ideiglenes Kormány nem tudtaés nem is akarta maradéktalanul elfogadni e �reformokat�, amelyek akkoris az ország militarizálásához és a társadalmi reformok befagyasztásáhozvezettek volna, ha azt senki nem is tervezné.29
Kornyilov tábornok nyílt fellépésére a régi naptár szerint 1917. augusz-tus 25. és 30. között került sor. A hadsereg fõparancsnoka akkor lemondás-ra szólította fel az Ideiglenes Kormányt és Pétervár ellen irányította csapa-tait, amelyeket azonban nagyobb harcok nélkül a forradalmárok befolyásaalatt álló munkások és katonák megállítottak. Kornyilovot és azokat a tá-bornokokat, akik részt vettek az eseményekben, letartóztatták. Az egészpuccskísérlet nem volt igazán jól elõkészítve, sokakkal nem egyeztettékazt, az ellenséges táborból viszont sokan tudtak róla vagy sejtettek vala-mit, így nem meglepõ, hogy az egész akció kudarcba fulladt. Ennek elle-nére a lázadás valahol az oroszországi polgárháború elõjátékának istekinthetõ, ugyanis a késõbbi fehér tábor alapeszméinek a csírái márakkor megfogalmazódtak. Ezt támasztja alá az egyik legérdekesebb doku-mentum, nevezetesen Kornyilov tábornok augusztus 27-i felhívása azorosz néphez:
�Oroszok!Nagy hazánk haldoklik.Közeleg a végsõ óra.Én, Kornyilov tábornok, kénytelen vagyok nyíltan kiállni és kijelenteni, hogy azIdeiglenes Kormány a szovjetek bolsevik többségének nyomása alatt, a német tábor-noki kar terveivel teljes összhangban tevékenykedik; azzal egy idõben, hogy a rigaipartvidéken ellenséges partraszállás várható, szétveri a hadsereget és belülrõlrendíti meg az országot. Az ország elkerülhetetlen pusztulásának szörnyû tudataarra int, hogy ezekben a rettenetes percekben minden oroszt a haldokló haza meg-mentésére szólítsak. Mindenki, akinek orosz szív dobog a mellében, mindenki akihisz Istenben, a templomokban imádkozzék Istenhez a nagy csodáért, a haza meg-mentéséért.Én, Kornyilov tábornok, egy kozáknak, egy parasztnak a fia, minden és minden-ki elõtt kijelentem, hogy Nagy Oroszország megmentésén kívül személy szerintsemmire nem tartok igényt, és esküszöm, hogy a népet az ellenség fölött aratott gyõ-zelem után elvezetem az Alkotmányozó Nemzetgyûléshez, ahol majd maga dönt a
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sorsáról és megveti új állami létének az alapjait. Egyszerûen képtelen vagyok rá,hogy Oroszországot átengedjem õsi ellenségének, a német törzseknek és az orosznépet a németek rabjává tegyem. Lavr Kornyilov�30

A felhívás több szempontból is érdekes. Kornyilov itt már nemcsak a�bomlasztó� bolsevikokat és szovjetjeiket vádolja hazaárulással (bár õketmégis külön kiemeli), hanem az egész Ideiglenes Kormányt, ami nyílt szem-beszegülést jelentett a kormánnyal és az általa megtestesített renddel. A kö-vetkezõ érdekes mozzanat az, hogy Kornyilov a népi származására (�kozákparaszt fia vagyok�) hivatkozik. A tábornok és a törzse valószínûleg ezzelakarta eloszlatni a restauráció gyanúját. Kornyilovtól sohasem állt távol ademagógia, és volt némi érzéke a propagandához is. Ebbe a körbe tartozikazon terv is, amelyet a tábornokokhoz közel álló Jakovlev professzor ter-jesztett elõ, aki azt javasolta, hogy a felkelésben részt vevõ katonáknak megkell ígérni, hogy az akció sikere esetén földjuttatásban fognak részesülni,azaz a római légiósok módjára földet kapnak. Eszerint az összeesküvõk márérezték, hogy az égetõ agrárproblémára valamilyen választ kell adni, ésegyelõre ilyen, az ókori Rómára emlékeztetõ ötlet jutott eszükbe.A felhívás legérdekesebb mozzanata mégis az orosz nemzeti érzelmekre,a vallásra és a német veszélyre történõ apellálás volt. A bolsevikokat ittegyértelmûen az idegen hatalom, azaz Németország bérenceinek állítjákbe, akik ellen a felhívás szerint minden �igazi orosz embernek� küzdenie kell.A felhívás viszont megfeledkezik a birodalom többi lakosáról, ennyiben te-hát kirekesztõnek is tekinthetõ. A németellenesség és a bolsevikellenességösszekapcsolása, a forradalmárok idegen érdekek kiszolgálóiként, illetveegyenesen az �idegenszerû elemként� való beállítása, továbbá a két tradicioná-lis alapértéken � a vallásosságon és a hazaszereteten � nyugvó orosz nacio-nalizmus elõtérbe helyezése néhány hónappal késõbb a �Fehér Eszmének�nevezett ideológia alappilléreivé vált. A hosszabb távú célokról való �tapin-tatos� hallgatás, a konkrét javaslatok kerülgetése, a gyakori homályosítás éscsak a rövid távú célokra való koncentrálás szintén beépült a fehérek ideo-lógiájába.

4. �Fehér Eszme.� Az orosz fehérek ideológiája
A �Fehér Eszme�, amelyet a bolsevikok ellenfelei a polgárháború során szem-beállítani próbáltak a forradalmárok internacionalizmusával és radikálisszociális programjával, tehát fokozatosan alakult ki. Az alapvetõ elemei már1917 nyarán készen álltak. Idõvel ugyan újabb elemekkel bõvül ki éskonkrétabb tartalmat kapott, összefüggõ kánonná azonban soha nem vált.
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A belsõ koherenciája nem volt igazán tökéletes. Mégis melyek voltak a fehérideológia fõbb stabil elemei? A fehérgárdista ideológiának a legfontosabb összetevõje, amely mindenmás szempontot csak a második vagy még ennél is távolabbi helyre szorított,a kibékíthetetlen bolsevikellenességen kívül (ez volt a legelsõ, hiszen miat-ta, illetve erre való reakcióként jött létre a fehér ideológia) az orosz naciona-lizmus volt. E nacionalizmus magában egyesítette a tradicionális értékekennyugvó orosz nacionalizmust, a nagyorosz birodalmi sovinizmust és az új-szerû, hihetetlenül agresszív, az orosz szellemi-politikai élet legradikálisabbsoviniszta hagyományait követõ, kirekesztõ jellegû, etnicista-biológiai na-cionalizmust. Az, hogy a nacionalizmus vált a fehér tábor egyik legfõbbösszetartó erejévé és egyben fegyverévé, a fentiek tükrében tulajdonképpenlogikus. A forradalom magával hozta az ország összeroppanását és a szét-esés veszélyét, azért nem meglepõ, hogy e jelenségek bírálói nacionaliz-musba menekültek. Ezenkívül a forradalmárok önmagukat globális mére-tekben gondolkodó internacionalistáknak tekintették, tehát várható volt,hogy ellenfeleik a nacionalizmus fegyveréhez fognak nyúlni. A nacionaliz-mus amúgy is hagyományosan az eszmeileg kiüresedett rezsimek és elitjeikegyik legutolsó fegyvere, amelyet az új eszmékkel szembe tudnak állítani.Azt is ki kell emelni, hogy a fehér tábor gerincét alkotó katonatiszti tömegekmár neveltetésüknél fogva nagyon fogékonyak voltak a hazafias jelszavak-ra és a nacionalizmusra.A �Fehér Eszmének� természetesen voltak saját értelmiségi ideológusai is,õk azonban távolról sem töltötték be a fehér táboron belül azt a szerepet,amit a szovjethatalom oldalán a bolsevik ideológusok. Ott a legfõbb ideo-lógusok (Lenin, Trockij, Buharin, Zinovjev stb.) egyben a fõ vezetõk is vol-tak. A fehéreknél az ideológusok ugyan fontos, de mégsem domináns sze-repet játszottak. De kikrõl is van itt szó? A számtalan fehérgárdista publi-cista és politikus közül nehéz �igazságos� sorrendet összeállítani, mégisvan köztük néhány kiemelkedõ, akár szakmai felkészültsége, akár a fehértáborra és annak vezetõire gyakorolt szellemi hatása révén. LeginkábbVaszilij Sulgin, Pjotr Sztruve, Nyikolaj Usztrjalov, Alekszandr Gucskov ésAlekszandr Krivosein voltak azok a �civilek�, akik írásaik és tanácsaikrévén a legnagyobb hatást gyakorolták a fehér mozgalomra, írásaik pediglegjobban tükrözték e mozgalom lényegét. Közülük az elsõ három egyér-telmûen a nagyorosz nacionalizmus szószólója, a negyedik a nemzeti ér-zelmû nagypolgárság, az ötödik pedig a konzervatív földbirtokosi osztályés a felsõ bürokrácia színvonalas képviselõje volt. A felsoroltak tulajdon-képpen személyükben is a fehér tábor legfontosabb alkotóelemeit (termé-szetesen a tiszteken kívül) képviselték: a monarchistákat, a nemességet, apolgárságot, a hagyományos bürokráciát és a nacionalista, illetve a liberá-lis-konzervatív értelmiséget. Mindegyikük sajátos elemekkel gazdagítottaa fehérgárdista ideológiát, és különbözõ aspektusból próbálta megközelí-teni az elõttük álló problémákat. Ezenkívül a maga módján mindegyikük afehér tábort alkotó csoportok valamelyikének emblematikus figurája is volt
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egyben, azért legalább röviden jellemezni kell gondolatviláguk gyökereités termékeit.Vaszilij Sulgin az orosz konzervatív nacionalista jobboldal egyik legszín-vonalasabb képviselõje volt már a forradalom elõtt is. A nemesi származásúkijevi publicista és politikus 1917-ben sem tûnt el a politikai életbõl, eltérõensok más monarchistától. Sulgint ugyanis a forradalmi 1917-es esztendõbenbizonyos mértékig �legitimálta� az a tény, hogy õ is közremûködött II. Mik-lós cár lemondatásában. 1918-ban viszont már az ellenforradalom legagili-sabb szervezõi között lehetett megtalálni, írásaival pedig nagy hatást gyako-rolt a születõ fehér mozgalomra. Sulgin végig magasra tartotta az oroszmonarchizmus, a radikális nacionalizmus és az értékbeli tradicionalizmuszászlaját. Cikkeiben azonban nem annyira a régi monarchiát magasztaltafel, hanem inkább egy eszményi, színtiszta monarchiát, amelynek �fehér lo-vagjai� tûzzel-vassal megtisztítják Oroszországot a forradalomtól.31 BebesiGyörgy szerint Sulgin a �fehér szent eszme� gondolatát szegezte szembe abolsevik röplapok és brosúrák propagandájával, a monarchiát pedig olyangyönyörû fehér hölgyként ábrázolta cikkeiben, akiért érdemes meghalni.32
Sulgin mindig hangsúlyozta az értékek fontosságát, ezért nagyon bántottaa fehér mozgalom erkölcsi lezüllése. Ezen belül különösen zavarta az általaérték- és kultúrahordozónak tekintett orosz arisztokrácia bukása és egyestagjainak a morális lezüllése. Sulgin ugyanis a fehér eszmerendszerben fon-tos szerepet szánt a klasszikus arisztokratikus értékeknek. A következõketírta errõl: �Lényegében az egész »Fehér Eszme« azon alapult, hogy a nemzet »arisz-tokratikus« becsülete fehér, megsemmisíthetetlen sziklaként fenn tud maradni a le-bujszagú züllés tengerében... Fennmarad és fehér tisztaságával gyõzni fog. A nemzetarisztokratikus becsülete alatt minden jót, minden valóban kulturált és erkölcsöset,az idézõjelek nélküli rendes dolgot kell érteni. De az ilyen szélesen értelmezett arisz-tokratizmus, a hõsiesség, a bátorság és az ész arisztokratizmusán belül központihelyet kell kapnia, a bevehetetlen citadella szerepét kell játszania a születési arisz-tokráciának, mert annak vérében, öröklött ösztöneiben benne kell, hogy legyen azundor a mindenfajta aljassággal szemben� És itt pedig mi történik?... A FehérÜgyet nem lehet megnyerni akkor, amikor elveszett a becsület és az erkölcs...�33

A gyakran nemesi származású fehérgárdista közönség természetesenszerette az ilyen fennkölt szólamokat, tetszettek neki, de nem követte õket.Ebben Sulginnak is volt némi szerepe. Igaz, hogy a tehetséges kijevi publi-cista, aki nemcsak írt, hanem maga is szervezkedett,34 a saját karizmatikusszemélyisége köré próbálta összegyûjteni és a fenti szellemiségben befolyá-solni a hasonló gondolkodású és harcra kész ifjúságot. Írásaiban igyekezettfelhívni a figyelmet az önkény, a rablások és a pogromok erkölcsromboló
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hatására. Idegengyûlölõ, nacionalista és politikailag türelmetlen cikkeivelmégiscsak objektíve utat tört az általa kritizált jelenségeknek.A fehér tábor másik fontos értelmiségi prominense Pjotr Sztruve volt,aki szellemi útkereséseit még legális marxistaként kezdte, azonban hamar azorosz konzervatív liberalizmus, illetve a liberális, azaz modernebb konzer-vativizmus és a nagybirodalmi orosz etatizmus fõ szószólójává vált. Sztruvetagja volt annak a szerzõi gárdának, amely levonva az 1905�1907-es elsõorosz forradalom tanulságait 1909-ben kiadta a Vehi (Mérföldkövek) c. tanul-mány- és esszékötetet. E kötet szakítást jelentett az orosz értelmiség addigiradikális, forradalmi-maximalista tradícióival, amelyekkel szemben morálisértékeket és vallási-metafizikai alapokat állított elõtérbe.35 A kötet tanulmá-nyainak többsége elvetette a radikalizmus messianizmusát, s ennek helyéremás tartalmú messianizmust állított. Sz. Bíró Zoltán szerint így lett az egali-tárius küldetéstudatból egyes szerzõknél nemzeti, másoknál etatista mes-sianizmus. Ez különösen igaz Sztruvéra, aki az orosz értelmiség egy részeforradalomellenes és szocializmusellenes fordulatának lett az apostola.Sztruve ugyanis az értelmiségre nézve veszélyesebbnek találta a forrada-lom romboló erõit, mint az autokráciát. Képletesen szólva, Sztruve ezzelátvezette az értelmiség bizonyos csoportjait a potenciálisan államellenesforradalmi táborból a konzervatívabb állampárti, azaz goszudarsztvennyiktáborba. Ez nem jelenti azt, hogy dicsõíteni kezdte volna a �megvalósult� cá-rizmust, inkább annak egyfajta fokozatos evolúcióját hirdette meg. Sztruveeközben a modernebb orosz nagybirodalmi államiság és imperializmusegyik legtehetségesebb propagálója lett. Az erõs államiság követelése nálamár nem egyszerûen valamilyen misztikus jelenséget jelentett, hanem iga-zából a modern hatékony államot. Az erõs államiság és a nagyhatalmiságpedig a fehérgárdista eszmerendszer alappillérei közé tartozott. SzemjonFrank, egy másik vehista szerint Sztruve már 1917 elõtt az állam nevébentörténõ forradalom jelszavát emelte magasba. Sztruve szerint Oroszország-ban csak az öntudatra ébredt nép és a hatalom megbékélése válhat majdnemzeti eszmévé. A hatalom és a nemzet egyaránt köteles tehát önmér-sékletet tanúsítani, az egyesülésük révén létrejött államnak pedig egységetkell alkotni. Frank szerint Sztruve egy olyan Orosz Birodalomról álmodo-zott, amelyben ötvözõdik az állam nagysága, a munkafegyelem, a jogvéde-lem, a személyiség szabadsága és a vallásosság.36
A fehér ideológia következõ értelmiségi megalapozója Nyikolaj Usztrja-lov, a kolcsakista kormány �agitprop.� osztályának vezetõje volt. A polgár-háború alatti jobboldali kadetizmus egyik fõ ideológusa a forradalom elõtta nagytõkések által finanszírozott, a kadetok és az októbristák között állóprogresszivista Utro Rossziji-nak volt a publicistája. Amíg Sulgin a megújult
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eszmei monarchizmust, az idealizált arisztokratizmust és az intranzigensnacionalizmust, Sztruve pedig a nagyhatalmi etatizmust és nacionalizmustvitte be a fehér ideológiába, addig Usztrjalov legfontosabb �hozadéka� a ha-talmi rugalmasság, illetve a pragmatizmus ideológiája és az újfajta cezariz-mus elméleti megalapozása volt. Usztrjalov, aki 1920 után a szmenovehizmusegyik legfõbb képviselõjeként az erõs orosz államiság, a nagyhatalmiság ésa nemzeti kapitalizmus nevében meghirdette az orosz nacionalista értelmi-ség megbékélését az �erõs� szovjethatalommal, a polgárháború alatt legin-kább az erõt sugárzó, hatékony diktatúra teoretikusa lett. Usztrjalovot egy-aránt jellemezte a politikai éleslátás, az elemzõképesség és egy jó adag poli-tikai cinizmus. Szerinte �a politika egyáltalán nem ismer örök igazságokat�.37 Azusztrjalovi erõs hatalom elmélete viszont nem volt azonos annak fekete-százas változatával. Õ ugyanis egy modernebb és hatékonyabb hatalmatakart. Az orosz feketeszázas szélsõjobboldalról mint alternatíváról a követ-kezõket írta: �A fekete mozgalom veszélyes. Sikere nemzeti szerencsétlenség lenne.Nem azért, mert reakció, hanem azért, mert ostoba reakció. Nem azért, mert a mo-narchiát hordozza, hanem azért, mert a régi monarchiát, amely keresztül-kasulrothadt.�38 Tulajdonképpen az erõs hatalom tisztán pragmatikus változatárólvolt szó, a különbözõ formális ideológiai ballaszt és a történelmi örökségnélkül. Usztrjalov nem az ideológiát tartotta elsõdlegesnek, hanem a hata-lom reális alapját és a diktatúra konkrét formáját. �A dolog lényege nem a hata-lom programjában, hanem annak konkrét alapjában, »reális bázisában« van.�39
Krausz Tamás szerint Usztrjalov a �tény filozófusa� volt, aki nem az �értékek�felõl közelítette meg a valóságot, hanem a valóság felõl az �értékeket�.40 Fel-tétlenül meg kell említeni, hogy ellentétben Sulginnal és Sztruvéval,akiknek az eszmeisége inkább a polgárháború elõzményeihez tartozik,Usztrjalov a maga hideg hatalmi racionalizmusával, pragmatizmusával, sõtcinizmusával inkább a polgárháború terméke, következménye volt. Gucskov és Krivosein kevésbé volt a szavak embere, mint az elõzõlegbemutatott fehér ideológusok, azért kevesebb politikai jellegû írás maradtutánuk. Õk inkább politikai személyiségükkel fejezik ki a fehér ideológiá-nak azokat az összetevõit, amelyek nélkül nem lenne teljes a kép. Azelsõdlegesen a földbirtokosi érdekeket képviselõ Krivosein a polgárháborúalatt a kulturáltabb (azaz nem feketeszázas) konzervatív jobboldaliságotképviselte. Sztolipin egykori minisztere és politikai tanítványa alapvetõensaját osztályának érdekeit próbálta érvényesíteni, de úgy, hogy közben bi-zonyos mértékig hajlandó volt figyelembe venni a közben végbementváltozásokat. Némi túlzással konzervatív reformernek is lehetne tekinteni.Az októbrista Gucskov gyakorlatban képviselte az orosz nagypolgárságot ésfõleg a Sztruve által megálmodott orosz birodalmiságot és nagyhatalmisá-got. Gucskov modern ember volt és modern politikus akart lenni.  
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Végül nem szabad teljesen megfeledkezni a szélsõjobboldali feketeszá-zas radikalizmusról sem, amely az elõzõ politikusok eszmeiségénél talánvalamivel kisebb mértékben, de mégis hatott a fehérgárdista ideológiaalakulására. A Puriskevics és Markov típusú politikusok eszmeisége, stílusaés reakciós radikalizmusa sok fehér tisztre és civil szimpatizánsra hatott.A féktelen idegengyûlölet, az összesküvés-elméletek, a zsidógyûlölet és aszabadkõmûves-ellenesség közvetve beépült a fehérek ideológiájába, bárannak nem a legfontosabb oldalát alkották.Ami feltétlenül közös Sulginban, Sztruvéban, Krivoseinben, Gucskov-ban és Usztrjalovban, az az erõteljes orosz nacionalizmus volt. �Személyes�nacionalizmusuk között ugyan lehettek árnyalatnyi különbségek, a lényegazonban mindegyiküknél ugyanaz volt � az �egy és oszthatatlan Nagy Orosz-ország� (jegyinaja i nyegyelimaja Velikaja Rosszija) mindenekfölött. Valószínû-leg az utolsó körülmény tette õket annyira népszerûvé a �sokat beszélõ civilértelmiségiekkel� szemben meglehetõsen bizalmatlan katonatiszti és táborno-ki körökben.Az orosz nacionalizmus ugyanakkor nemcsak a bolsevikok ellen irá-nyult, hanem a szeparatista és autonomista nemzeti kisebbségek ellen is,hiszen az utóbbiak szintén aktív résztvevõi voltak az 1917 óta folyó esemé-nyeknek. Gyenyikin önkéntesei például meglehetõsen durván viselkedtekUkrajnában az ukrán nemzeti öntudat bármilyen megnyilvánulásávalszemben. A soknemzetiségû Észak-Kaukázusban sem viselkedtek sokkaljobban, amivel azonban inkább a bolsevikok malmára hajtották a vizet. Idõ-vel ugyan a fehér vezetõk is ráébredtek arra, hogy sokkal tapintatosabbankell viszonyulni ehhez az érzékeny kérdéshez, és nem szabad elzárkóznimindentõl, ami nem orosz. Az állami célszerûséget szem elõtt tartó oroszállamférfiak gyakorlatiassága, amely egy ponton túl általában igyekszik el-kerülni a nagy összetûzést a birodalomban élõ nemzetiségek között, azon-ban egyre jobban ellentétbe került a világháború és a forradalom követ-keztében nagyon radikalizálódó sovinizmussal.Az orosz nacionalizmus és imperializmus jelenségével szorosan össze-függ a fehér táboron belül hihetetlen méreteket öltött antiszemitizmus kér-dése. Nem lehet ugyan azt mondani, hogy minden fehérgárdistát egyfor-mán fertõzte meg e társadalmi betegség, az viszont igaz, hogy annyira be-ivódott a fehér ideológiába, hogy nem lehet kihagyni ezt a jelenséget, amelyszörnyû tragédiákhoz és százezrek halálához vezetett. Az antiszemitizmusnem egyenrangú partnere az orosz nacionalizmusnak a fehér ideológiában,inkább csak annak egyik válfaja vagy megjelenítési formája volt. A fehér-gárdista propagandagépezet azonban majdnem mindenütt nagy elõsze-retettel használta fel ezt a fegyvert a bolsevikok lejáratására. A fehér propa-ganda által sugallt kép a következõképpen nézett ki: A �Szent Oroszországot�és az �igazi orosz embereket� elnyomó szovjethatalmat a zsidó komisszárokvezetik és mûködtetik, a lett csekisták, a német és magyar internacionalistazsoldosok és a kínai hóhérok pedig segítenek nekik ebben. A különbözõagitációs kiadványok és röpiratok nagy elõszeretettel ábrázolták Trockijt,
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kiemelve annak zsidó vonásait. Még rajzmeséket is készítettek ezekkel amotívumokkal.41 A széles paraszti és kispolgári tömegeket igyekeztek meg-gyõzni arról, hogy a bolsevikok-kommunisták tulajdonképpen zsidók, akikle akarják igázni az orosz népet és elvenni tõle saját szokásait és vallását. Etéren a fehér propaganda el is ért némi sikereket, bár azok végsõ soron nemsokat segítettek a fehér táboron. Sikerült ugyan elhitetnie sok egyszerûparaszttal, hogy a fenti tétel igaz, azt viszont elfelejtették, hogy a széles népirétegek számára ez egy mellékes szempont, amely eltörpül a földkérdésmellett. Az utóbbira pedig a fehér rezsimek sohasem tudták megadni amegfelelõ választ.Az antiszemitizmus soha sem volt csupán eszköz a fehér propagandakezében, hanem mélyen beivódott a fehér tábor sok egyszerû harcosánakgondolkodásába. Peter Kenez, a magyar származású amerikai történészszerint ugyan az orosz tisztek hagyományosan antiszemiták voltak (1917-igOroszországban egy zsidó nem lehetett tiszt), a polgárháború során azon-ban antiszemitizmusuk patologikus méreteket öltött, ami valószínûleg afehérekhez csatlakozott tisztek mély frusztrációjával függött össze. A tisztekmagánlevelezését elemezve is meglepõ, milyen gyûlölettel viszonyultak azsidókhoz, akiket a �nemzet egészséges testét megtámadó mikrobáknak� nevez-ték. Szerencsétlenségük minden forrását bennük látták, és majdnem mági-kus erõt és hatást tulajdonítottak nekik.42 Az, hogy a fehér tábor pénzügyiés részben ideológiai támogatói között is akadtak zsidók, különösebbensenkit sem érdekelt. Ami a fehér tábor vezetõit illeti, tõlük rendszerint távoli volt ez a fajtaszélsõségesen vad antiszemitizmus, ami nem jelenti azt, hogy õk egyáltalánne lettek volna antiszemiták. Nekik azonban szélesebb összefüggésekbenkellett gondolkodniuk, és egyúttal érezték, hogy az uralmuk alatt lévõ terü-leteken történõ véres pogromok milyen rossz benyomást tesznek a külföldiállamok közvéleményére. Ezenkívül idõvel rájöttek, hogy az engedékenymagatartás a pogromista tisztekkel és kozákokkal szemben inkább szétzilál-ja a saját hátországukat, és hosszú távon a hadseregük lezülléséhez vezet. A �Fehér Eszme� következõ fontos összetevõje a tradicionalizmus volt, az-az a tradicionális orosz értékek elõtérbe helyezése. Konkrétan az orosz ha-zafiságról és a pravoszláv egyházzal öszefonódó vallásosságról volt szó.A pravoszláv egyház, ahol csak lehetett, igyekezett segíteni a fehéreken � agi-tált az érdekükben, legitimációt nyújtott nekik, jóléti intézményeket próbáltfenntartani és mûködtetni. Figyelembe véve a forradalmárok antiklerika-lizmusát és vallásellenességét, ezen hozzáállás tulajdonképpen teljesenérthetõ. Bizonyos szempontból a �Fehér Eszme� hasonló szerepet játszottaz orosz ellenforradalomban, mint a keresztény-nemzeti kurzus az 1919-esmagyar eseményekben. 
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Az orosz és magyar fehér mozgalmak egyébként is sok rokon vonássalrendelkeznek. Bár az orosz fehérek nem használtak annyira konkrét meg-jelölést a saját eszmerendszerükre, mint a magyarok, néha õk is a keresz-tény elnevezés alatt küzdöttek. Odesszában például az 1919. évi városidumaválasztásokon Sulgin hívei �keresztény blokkban� tömörültek és indul-tak választási harcba.43 A kereszt, az imák, a látványos egyházi processzióktehát fontos szerepet kaptak a fehér táborban, ugyanis a vallás is egyikeszköze volt annak, hogyan lehet megszólítani a népet. Ebbe a körbe tarto-zott egyfajta torz népiesség is. A fehér tábornokok és tisztek többsége a néppel leginkább a hadsereg-ben találkozott, ahol általában paternalisztikus hozzáállást sajátítottak el anekik alárendelt emberekkel szemben. A földbirtokos és nemes származásútisztekre ez szintén vonatkozik. A paternalisztikus hozzáállás viszont nemjelentette egyben azt is, hogy megértették a nép lélektanát, fõleg azokat aváltozásokat nem, amelyek 1917 óta mentek végbe az emberek fejében. Aforradalom után egy részük gyûlölettel fordult az ellenõrzés alól kikerültszéles néprétegek felé, és úgy kezdtek viselkedni saját hazájukban, mintidegen megszállók. A másik részük pedig fenntartotta a korábbi paterna-lisztikus hozzáállását, amely a már idézett Peter Kenez szerint bizonyos ele-meiben a konzervatív narodnyikizmusra hasonlított.44 A fehéreket és ideo-lógusaikat viszont a népbõl alapvetõen csak a parasztság érdekelte, a sokkalkisebb létszámú munkássághoz igazából meg sem próbáltak közeledni. Abolsevikokhoz csatlakozott proletariátusról majdnem teljesen lemondtak,sõt ellenségesen tekintettek rá. Az elégedetlen városi munkásság valahol agyûlöletes modern ipari civilizációt jelentette sokuk számára, amely civili-záció felforgatta a régi jól bevált szokásokat és hierarchiákat. Hasonló sze-repet játszott az értelmiség is. Annak ellenére, hogy a jóbb módú értelmiséga fehér tábor egyik legállandóbb bázisát alkotta, és sok fiatal tiszt éppenebbõl a környezetbõl érkezett, valahol az értelmiség mint társadalmi cso-port szintén gyanús volt a fehérgárdisták jelentõs részének a szemében. Azértelmiség ugyanis nemcsak a magasabb kultúra és mûveltség, hanem egy-ben a gyengeség, a tétovázás, a modernség és a forradalmiság szimbólumais volt. A fehér ideológusok nem használták gyakran az �értelmiség� szót,helyette sokkal inkább a mûvelt osztályokról értekeztek, amely fogalommár sokkal pozitívabb kicsengésû volt a forradalomellenes táboron belül.Nagyon nehéz megragadni a fehérgárdista ideológia szociális és gazda-sági tartalmát. A fehér táboron belül nagyon sok olyan ember volt, aki a res-taurációban volt érdekelt, viszont a többség azt is felfogta, hogy lehetetlena maradéktalan visszatérés a régi rendszerhez, hiszen az elmúlt évek ese-ményeit nem lehetett teljesen kitörölni és semmissé tenni. Ezenkívül a fehértábornak nagyon sok különbözõ érdeket kellett összehangolni. Ebben akönyvben nincs hely a fehérgárdisták gazdasági és szociális politikájának
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bemutatására, hiszen annak rövid ismertetése is kimerítené ennek az érte-kezésnek a kereteit. Itt csupán a legáltalánosabb vonások bemutatásánaklehet helye. A fehérek gazdasági és szociális programjának legstabilabb eleme a ma-gántulajdon szentségének elismerése, illetve visszaállításának az igényevolt. Az államosított, azaz �nacionalizált� vállalatokat �denacionalizálni�akarták, azaz visszaadni az eredeti magántulajdonosoknak. A falvakban vi-szont nem mertek a teljes restauráció álláspontjára helyezkedni, hiszen azpolitikai öngyilkosság lett volna egy paraszti többségû országban. Ehelyettinkább kompromisszumot kerestek a restaurációt szorgalmazó földbirto-kosok és a forradalom nyomán kialakult birtokviszonyok fenntartásábanérdekelt parasztság között. Egy ilyen általános jellegû kompromisszumotazonban nem sikerült megtalálni, bár sok bizottság dolgozott ezen és szám-talan tervezet született. A helyzet a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy a pol-gárháború idejére próbálták nem bolygatni a kialakult birtokviszonyokat(ám nem a tulajdonviszonyokat), de azt már nem mondták ki, hogy azok ajövõben is így maradnak. Ezzel bizonytalanságban tartották a parasztságot,amely kiváró álláspontra helyezkedett, ugyanakkor a földbirtokosokat semelégítették ki. Helyi szinten viszont többször sor került birtokrestaurációskísérletekre, amelyeket a legfõbb vezetés ugyan nem helyeselt, de nemmindig lépett fel ezekkel szemben elég erélyesen. A polgárháború vége feléegyre inkább egy sztolipini megoldás � azaz a szilárd paraszti gazdaságokkialakulása felé � kezdett tendálni a fehér agrárpolitika, a régi tulajdonosokmegfelelõ kárpótlása mellett. A munkáspolitika tekintetében a fehér rezsimek tulajdonképpen csakkozmetikai változtatásokra gondoltak. Néhány intézkedéssel legalább for-málisan ki akarták elégíteni a munkásokat (ilyen volt a munkaidõ szabályo-zása vagy a társadalombiztosítás bevezetésének az ígérete), ami pedig aszakszervezeteket illeti, azokat ugyan nem megszüntetni, hanem depoliti-zálni akarták, és hosszabb távon egy érdekegyeztetõ mechanizmusba be-emelni. Az államforma kérdésében a fehér rezsimek nem foglaltak állást a mo-narchia és köztársaság között, hanem kiváró, illetve halogató taktikát követ-tek, amelyet �az elõre meg nem határozottság� (nyepredresenyije) kifejezésseljelöltek. Általában minden égetõ társadalmi és politikai kérdést, amelybennem alakult ki belsõ konszenzus vagy amelyrõl tudták, hogy a nép és a kül-föld rosszallását váltja majd ki, a polgárháború után összehívandó össz-nemzeti képviseleti szervre akarták bízni. Röviden összefoglalva a kérdést, a fehérgárdista gazdasági és szociálispolitika valahol a restauráció és a szociális-gazdasági reformizmus közöttingadozott. A tábornokokat meglehetõsen nagy érzéketlenség vagy a kato-nás leegyszerûsítésekre való hajlam jellemezte ezekben a kérdésekben.Ideológia szempontjából e kérdések számukra messzirõl sem játszottakolyan elsõrendû szerepet, mint bolsevik ellenfeleik táborában. A fehérekugyanis a legáltalánosabb szinten a nemzeti szolidaritást sokkal jobban érté-
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kelték, mint a szociális szolidaritást. Az egyes rétegek érdekei pedig az ideo-lógiájukban messze alulmaradtak az össznemzeti-állami érdekekkel szem-ben. Más kérdés az, hogy az utóbbiak konkrétan mit jelentettek, hiszen álta-lában nagyon kevés olyan érdek van, amellyel az adott társadalom mindenszegmense azonosul.Már többször elhangzott, hogy az egész fehér mozgalomra, annak ideo-lógiájára és mentalitására nagyon erõsen hatott az, hogy e tábor gerincét ka-tonák, pontosabban katonatisztek alkották. A militarista szellem valóban át-hatotta a fehér mozgalmat és ideológiát. A rend, a hierarchia, a szabályok, afegyelem, a hûség és egyéb hagyományos katonai értékek nagyon fontosszerepet kaptak a �Fehér Eszme� megfogalmazásában. Ezek a mozzanatok �kiegészülve az Oroszországban hagyományosan erõs etatizmussal � a fehérideológia következõ fontos pillérének hangsúlyozásához vezettek � a szi-lárd tekintélyelvû hatalom szükségességéhez. Nem szabad elfelejteni, hogy a fehér mozgalom vezetõi és fõbb ideoló-gusai úgy tekintettek saját harcukra, mint jogos tiltakozásra az ellen, hogya forradalmárok �lezüllesztették� az orosz államiságot, azaz az õ felfogásuk-ban az egyik legfõbb orosz értéket. A lezüllesztéshez pedig hosszú út ve-zetett, amely az erõs államhatalom fokozatos és részleges, tulajdonképpeneleinte gyanútlan és jelentéktelen, de folyamatosan intenzívebbé váló meg-gyengítésével kezdõdött. A központi hatalom meggyengítése pedig azegész ország totális összeomlásával fejezõdött be. Az erõs államisághoz ve-zetõ visszaút tehát szerintük csak a szilárd tekintélyelvû hatalom vissza-állításán keresztül vezethetett. Ennek eleinte diktatórikusnak kellett lennie,de késõbb is tekintélyelvûnek kellett volna maradnia, hogy ne ismétlõdje-nek meg újból az 1917-es esztendõ eseményei. A fehér táboron belül az �erõshatalom� valódi fetisizálása folyt. Az egész folyamatot csak megkönnyítetteaz, hogy majdnem mindegyik fontos fehér vezetõ egyúttal régimódi katonais volt, akitõl ösztönösen idegen volt az értelmiségi demokratizmus és kons-titucionalizmus. Az udvartartásukhoz tartozó civil ideológusok, közírók éspolitikai csoportok vezetõi pedig inkább csak megerõsítették õket ebben ameggyõzõdésükben. A többségük ugyanis a forradalom alatt kialakult kao-tikus események hatása alatt állt, amelyek visszatérésétõl rettegtek, azértinkább hajlandók voltak elfogadni egy tekintélyelvû hatalmat.
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III. Útban a polgárháború felé. Oroszország közjogi helyzete 1917-ben

Az 1918 és 1921 közötti oroszországi polgárháború sok politikai, gazdasági,társadalmi és nem utolsósorban közjogi mozzanatát nem lehet megérteniaz 1917-es esztendõ legfontosabb eseményeinek és tendenciáinak felvá-zolása nélkül. Az 1917-es orosz forradalom és az azt követõ polgárháborúugyanis nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz, hiszen a polgárháború aforradalomból nõtt ki.Az 1917-es orosz forradalom közvetlen elõzménye és egyben elõkészí-tõje az elsõ világháború volt. A világháború végsõkig kimerítette az OroszBirodalom belsõ tartalékait, illetve próbára tette a lakosság tûrõképességét.Ezzel hamarosan kiélezte az országban meglévõ összes szociális és nemze-tiségi feszültséget. A cári kormányzat már nemcsak a nép körében volt nép-szerûtlen, de az elégedetlenség a társadalom felsõbb köreire is átterjedt.A katonai kudarcok, az ellátási zavarok és a belpolitikai csatározások melletta Grigorij Raszputyin körüli botrányok, az udvari intrikák, a mérhetetlenkorrupció is rontotta a cári kormányzat hitelét. Nem csoda, hogy 1916 vé-gén és 1917 elején a fõvárosi szalonokban, a szûkebb baráti társaságokban,sõt a tiszti körökben egyre többen a változások szükségességérõl kezdtekbeszélni, amelyeket esetleg egy palotaforradalommal lehetne elindítani. A készülõ palotaforradalommal kapcsolatosan többször merült fel Alek-szander Krimov lovassági tábornok neve, aki szûkebb ismerõsei körébentöbbször hangoztatta, hogy a haza és a háború megnyerésének érdekébenradikálisabban kell fellépni a fennálló rezsim vezetõivel szemben.1 A tisztekközött voltak ugyan követõi, de az eddigi ismeretek szerint ez a szervezke-dés nem öltött konkrétabb formát. Az elégedetlenek másik csoportja Alek-szander Gucskov októbrista politikus vezetésével az Állami Duma berkei-ben szervezõdött. Természetesen ezek a csoportok nem kívánták a Roma-nov-monarchia végleges bukását és a köztársasági államforma bevezetését,csupán a szemükben kompromittálódott uralkodót akarták egy megfele-lõbb és kevésbé merev Romanovval felváltani, hogy végre lehessen hajtaniazokat a reformokat, amelyektõl az országnak a világháborús kudarctól va-ló megmentését remélték.2 Az, hogy ezek között a reformok és intézkedések
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között az Állami Duma politikai súlyának a növelése is szerepelt, nem jelen-tette még a monarchiaellenes republikanizmust. A forradalom végül 1917 februárjában spontánul tört ki. Fõ kezdemé-nyezõi az elégedetlen fõvárosi tömegek és a háborúba belefáradt katonákvoltak. Az elsõ megmozdulások legnépszerûbb jelszava pedig a �Békét és ke-nyeret!� volt. Ehhez nemsokára csatlakozott a földosztás követelése is. A fel-sõbb polgári és katonai köröknek a miklósi rezsimmel szembeni elége-detlensége annyiban segítette elõ a forradalmat, hogy a hatalom nem tudottmegfelelõ gyorsasággal reagálni az eseményekre. Sõt a helyzet további ra-dikalizálódásának megakadályozása érdekében az Állami Dumában meg-határozó pozícióval rendelkezõ Progresszív Blokk vezetõi és a velük kap-csolatban lévõ legfelsõbb katonai körök beszélték rá II. Miklóst a lemondás-ra. Ennek is tulajdonítható az a tény, hogy a forradalom elején nem kerültsor a monarchia és a dinasztia megvédésére irányuló igazán komoly akció-ra. Csupán három, inkább jelentéktelennek számító tábornok3 ajánlotta fela cárnak a feltétlen fegyveres segítségét. Lavr Kornyilov tábornok, a fehérmozgalom késõbbi vezetõje azonban akkor inkább a rendkívül népszerût-len cárné letartóztatásával volt elfoglalva, Vaszilij Sulgin és AlekszanderGucskov pedig a férje, II. Miklós lemondásának elfogadását �bonyolítottale�. Azokat, akik ennek ellenére is szerettek volna lépni a cár megmentésé-nek érdekében, az �szerelte le�, hogy Mihail Alekszejev tábornok, a LegfõbbParancsnok (azaz II. Miklós cár) vezérkari fõnöke is beleegyezett a cár le-mondásába, és elismerte az Ideiglenes Kormány hatalmát. Alekszejev elis-merése tulajdonképpen a tábornoki kar beleegyezését jelentette.A cárnak testvére, Mihail Alekszandrovics nagyherceg javára történõ le-mondása után, illetve azután, hogy Mihail Alekszandrovics visszautasítottaa trónt, az államhatalom teljessége formálisan az Állami Duma IdeiglenesBizottságának (Vremennij komityet Goszudarsztvennoj dumi) kezébe került. AzÁllami Duma Ideiglenes Bizottsága 1917. február 27-én (a régi naptárszerint) alakult meg. A megalakulását többórás vita és tanácstalanság elõztemeg. Az Állami Dumát irányító ellenzéki politikusok ugyanis sokáig nemtudták, mit kell tenni, mivel a cár még 1917. február 26-án úgy döntött, hogyáprilisig felfüggeszti a törvényhozó szervek tevékenységét. A kormányzat-tal szemben ellenzéki, de a cárizmushoz és monarchiához lojális dumave-zetõk emiatt a válságos napokban nem tudtak, illetve pontosabban nemakartak szabályellenesen belekezdeni az ülésbe. A legtöbb képviselõ azon-ban mégiscsak megjelent a Tauriai Palotában, az orosz törvényhozás épüle-tében, ahol úgynevezett magántanácskozáson megvitatták, hogy mi a te-endõ az adott helyzetben.4 Érezhetõ volt, hogy a cári kormányzat mûködés-képtelenné vált, illetve hogy maga a cár még nem fogta fel teljes egészébenazt, hogy mi zajlik a fõvárosban. A tanácskozáson különbözõ javaslatok
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hangzottak el. Egyes képviselõk azt vetették fel, hogy ruházzák át a teljha-talmat egy tábornokra, aki majd rendet teremt. Mások azt akarták, hogy arendkívüli körülményekre való tekintettel az Állami Duma nyilvánítsamagát alkotmányozó gyûléssé. Végül abban egyeztek meg, hogy felállíta-nak egy 12 tagból álló bizottságot, amelynek az lesz a feladata, hogy felméria helyzetet és megpróbál tárgyalni a kormányzattal és a néppel egyaránt,hogy ezáltal elõsegítse a rendteremtést. Amikor tehát a bizottság létrejött,még nem volt arról szó, hogy hivatalosan is átveszi a hatalmat. Az eredeticél csak a fõvárosban történõ rendteremtés és a további zavargások elkerü-lésének az elõsegítése volt. Az Ideiglenes Bizottságot a parlamenti �öregek ta-nácsa� (szovjet sztarejsin) választotta ki a képviselõk közül. Többnyire a Prog-resszív Blokkba tartozó politikusokról volt szó. A kadetokon és októbristá-kon kívül a mensevikekhez és az eszerekhez közel álló trudovik frakció isképviselve volt a testületben. Miután az Ideiglenes Bizottság tagjai belátták,hogy közvetítésük nem vezet sehova, egy nappal késõbb (1917. február 28-án) deklarációban hozták nyilvánosságra, hogy az Állami Duma IdeiglenesBizottsága �magára vállalja a kezdeményezést az állami és a társadalmi rend visz-szaállítása során�, azaz gyakorlatilag átveszi a hatalmat.5Az Állami Duma Ideiglenes Bizottságának az elnöke Mihail Rodzjankolett, egy jómódú nagybirtokos, aki elõzõleg az októbrista pártban politizált,majd progresszivistaként folytatta. Az Ideiglenes Bizottság az õ vezetésévelnyilvánította magát 1917. február 28-án kormányhatalommá,6 és mint ilyenegészen március 2-áig valóban egyfajta kormányként funkcionált.7
A Bizottság megszerezte a helyzet konszolidálásában érdekelt szövetségeshatalmak elismerését, és az Állami Duma képviselõi közül kiválasztott ko-misszárjai révén irányítása alá vonta a legfontosabb állami intézményeketés részben a vidéki kormányzóságokat is. Több bizottságot hozott létre sajátberkein belül, és elkezdte szervezni a régi csendõrséget felváltó rendvédel-mi milíciát.8 Az Állami Duma Ideiglenes Bizottsága egészen az IdeiglenesKormány kinevezéséig gyakorolta a kormányhatásköröket. Az IdeiglenesKormány kinevezésére a munkás- és katonaküldötteket tömörítõ PéterváriSzovjet Végrehajtó Bizottságával való megegyezés után került sor. Az újkormány 11 tagja közül 8 dumaképviselõ volt, 1 pedig korábban a felsõházjellegû Államtanács tagja.Az új hatalmi szervek legitimitását az átmenetet lebonyolító politikusok(Gucskov, Rodzjanko, Sulgin stb.) Mihail Alekszandrovics nagyherceglemondó nyilatkozatával is igyekeztek megerõsíteni. Többségük ugyanis azalkotmányos monarchia híve volt, és semmiképpen sem kívánták a monar-chia végleges bukását. Az eseményekben fontos szerepet játszó Pavel Milju-
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kovot, a Kadet Párt vezérét, és a már említett Alekszander Gucskovot, az ok-tóbristák vezetõjét ezért nagyon kellemetlenül érintette az, hogy MihailAlekszandrovics a körülményekre való tekintettel nem akarta elvállalni acári trónt. A nagyherceg lemondó, pontosabban a trónt el nem vállaló nyi-latkozata volt ugyanakkor talán az egyetlen olyan ünnepélyes nyilvánosaktus, amely folytonosságot biztosított a cárizmus és az új rezsim között. Eztérezték a nyilatkozatot megszövegezõ politikusok is, akik ezt az aktust arraakarták felhasználni, hogy megerõsítsék az Ideiglenes Kormány legitimi-tását és hangsúlyozzák az Állami Dumával való kapcsolatát. Mihail Alek-szandrovics tehát az Ideiglenes Kormánynak adta át a hatalmat, amely �azÁllami Duma kezdeményezésébõl alakult meg és ugyanakkor a teljhatalmat gyako-rolta�.9 Vladimir Nabokov kadet párti liberális jogász szerint, aki ezt a nyilat-kozatot a monarchista Sulginnal együtt szövegezte meg, a nagyherceg nyi-latkozata volt az egyetlen olyan aktus, amely meghatározta az IdeiglenesKormány hatalmának a tartalmát, tehát azt is, hogy a kormány nemcsak avégrehajtó, hanem a törvényhozó hatalommal is rendelkezik.Az Állami Duma ilyen jellegû beavatkozása az eseményekbe azért voltfontos, mert semlegesítette, illetve leszerelte azokat a társadalmi csoporto-kat, amelyek esetleg a forradalom elején hajlamosak voltak a forradalmárokelleni erélyesebb fellépésre. A Duma képviselõinek az akciója a legalitás lát-szatát kölcsönözte a végbement eseményeknek. Itt fõleg a hadsereg veze-tésére kell gondolni. Természetesen nemcsak a legalitás látszata volt fontos,hiszen a katonák késõbb nem mindig törõdtek azzal, hanem inkább azok aszemélyes kapcsolatok, amelyek az elsõ világháború alatt kialakultak a Fõ-hadiszállás és az 1912-ben megválasztott IV. Állami Duma vezetõi között. Az Állami Duma Ideiglenes Bizottsága az Ideiglenes Kormány létrejötteután sem szûnt meg. Tovább mûködött mint a kormányt legitimáló, azelõzõ rendszerrel bizonyos kontinuitást biztosító testület. Azt már azonbannem sikerült elérni, hogy kollektív államfõnek ismerjék el a Bizottságot. Azelsõ kormányátalakítás 1917 májusában ugyan formálisan szintén a Bizott-ság nevében történt, de a valóságban már nem volt túl sok beleszólása azeseményekbe. A kormány függetlenné vált az Ideiglenes Bizottságtól, ésegyre inkább a valódi tömegbefolyással rendelkezõ Pétervári Szovjettelkényszerült leülni tárgyalni. Az Ideiglenes Kormány nem tette lehetõvé azÁllami Duma ülésszakainak felújítását 1917 áprilisában, mert félt a baloldaláltal ellenõrzött szovjetek tiltakozásától. A Duma összetétele ugyanis �poli-tikailag elavulttá vált�, túlzottan jobboldali volt a közhangulathoz képest.Ettõl kezdve az Ideiglenes Bizottság inkább propagandamunkával foglalko-zott. A dumaképviselõk ettõl függetlenül nem akarták teljesen harc nélkülmegadni magukat, és a nyár folyamán egyesek közülük többször is össze-jöttek a Duma tagjainak résztanácskozásain. Ezeken azonban soha nem voltjelen néhány tucatnál több képviselõ. Kornyilov lázadásának leverése utánteljesen elmaradtak ezek a tanácskozások is. A IV. Állami Dumának az
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Ideiglenes Kormány általi formális feloszlatására azonban csak 1917 októbe-rében került sor. Ezt a lépést fõleg a szocialisták szorgalmazták. Az ÁllamiDumának tehát nem sikerült tartósan az események élére állni, bár a for-radalom elején fontos szerepet játszott a folyamatok polgári szemszögbõltörténõ legalizálásában és ezáltal a forradalom legveszélyesebb és legerõ-sebb ellenfeleinek a leszerelésében. Az 1917 februárjában és márciusában kialakult hatalmi viszonyokat ket-tõs hatalomnak szokás nevezni. Az egyik oldalon ott állt a legitimációját akorábban leírt módon biztosító Ideiglenes Kormány, a másik oldalon pediga Munkás- és Katonaküldöttek Pétervári Szovjetje (Petrogradszkij szovjet rabocsihi szoldatszkih gyeputatov), amely a forradalom napjaiban alakult meg az1905-ös forradalmi mintákat követve. Az elsõ a társadalom vagyonosabb ésmérsékeltebb rétegeit képviselte, a másik pedig a szegényebb és emiatt ra-dikálisabb csoportjait, illetve az azok képviseletét elvállaló baloldali pár-tokat. A kettõs hatalom kifejezéssel viszont óvatosan kell bánni. Formálisancsak az Ideiglenes Kormány számított központi hatalmi szervnek, ezt pedigrészben a mérsékeltebb szovjetképviselõk is elismerték. Bár a PéterváriSzovjet mint hatalmi alternatíva már a kezdetektõl fogva jelen volt és sokanígy is érzékelték, a teljhatalomra irányuló igényét csak õsszel nyújtotta be.Addig inkább a kormányt befolyásoló és részben (de nem formálisan) ellen-õrzõ szerepet játszott. Amikor a kormány kibõvült szocialista (azaz eszer ésmensevik) miniszterekkel, mindez a Pétervári Szovjet jóvahagyásával tör-tént. A Szovjet késõbb is beszámoltatni és ellenõrizni igyekezett a kor-mányba küldött minisztereit, akik nem szakították meg kapcsolataikat vele,sõt egyesek tisztséget is viseltek benne. A kettõs hatalmat tehát sokáig a kéthatalmi központ � a gyenge hivatalos kormány és a tömegbefolyással ren-delkezõ, de formálisan nem közhatalmi szervnek számító fõvárosi szovjet �változó intenzitású versengése és együttmûködése jellemezte. Ezt a hely-zetet jól tükrözte a március 2-i megállapodásuk, amelynek értelmében az újhatalmat a �mérsékelt erõk� adták (azaz a duma polgári ellenzéke), a szov-jetek viszont ennek az új hatalomnak csak azokat a kormányzati intézkedé-seit voltak hajlandók támogatni, amelyek megfeleltek az érdekeiknek. A Pé-tervári Szovjet tehát elfogadta az Ideiglenes Kormány hatalmát, de a támo-gatását csak feltételesen (�amennyiben � annyiban� formula értelmében) volthajlandó megadni. 1917-ben viszont ennél komolyabb problémát okozott az, hogy az úgy-nevezett kettõs hatalom inkább kettõs hatalomnélküliséget jelentett.10 Sema kormány, sem a szovjetek nem tudták maradéktalanul ellenõrizni a hely-zetet és megregulázni a sokszor spontánul zajló folyamatokat. A túlcentrali-zált és agyonbürokratizált cári rezsim összeomlása után az ellenõrzés alólkikerült tömegeket nagyon nehéz volt ugyanis visszafogni a spontán cse-
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lekedetektõl. A társadalmi öntevékenység ebben a néhány hónapban orosz-országi virágkorát élte.Márciustól kezdve tehát az Ideiglenes Kormány testesítette meg a végre-hajtó és törvényhozó hatalmat egyaránt. Az elsõ kormányalakítás ugyanformálisan az Állami Duma Ideiglenes Bizottságának jóváhagyásávaltörtént, a késõbbi kormányalakítások során viszont már egyáltalán nem vet-ték figyelembe ezt a marginalizálódó testületet. A második kormányalakítása polgári többségû Ideiglenes Kormány és a mérsékelt szocialisták befolyásaalatt álló Pétervári Szovjet közötti tárgyalások eredményeként születettmeg. Ebbõl kifolyólag a miniszterelnökök (elõbb Georgij Lvov herceg, majdAlekszandr Kerenszkij) nem tudták elmozdítani a minisztereket, hiszenazok maguk mögött tudhatták a legrelevánsabb politikai erõket. Ebbõl aszempontból a kormány egyfajta kibõvített direktóriumra hasonlított. Ter-mészetesen a kormánynak ilyen jellegû dominanciájára úgy tekintettek,mint egy ideiglenes jelenségre, amelynek egészen a demokratikus választá-sokig kellett volna fennmaradni. Az általános, titkos, közvetlen és egyenlõválasztójog alapján lebonyolítandó választásokon pedig meg kellett volnaválasztani az Alkotmányozó Gyûlést, a hatalom egyedül legitim forrását.Eleinte a hatalomgyakorlók nem gondoltak arra, hogy létrehoznak egyideiglenes elõparlamentet vagy bármiféle más képviseleti jellegû szervet.E szerv ugyanis korlátozná a kormányzat mozgásterét, amit az átmeneti ha-talom erõsítésére törekvõ polgári politikusok a kadetokkal az élen nem kí-vántak. A probléma viszont az volt, hogy a szocialista miniszterek mögöttott állt a Pétervári Szovjet, amelyet ugyan nem lehetett elõparlamentnektekinteni, a reprezentativitása is megkérdõjelezhetõ volt formális jogi oldal-ról, hiszen csak a társadalom néhány, viszonylag jól körülhatárolható sze-letét képviselte, ennek ellenére komoly támogatást nyújtott delegált minisz-tereinek. Ezenkívül félõ volt, hogy elõbb vagy utóbb teljesen nyíltan és egy-értelmûen bejelenti közhatalmi igényét. A polgári politikusok, sõt a szocia-lista politikusok egy része is pedig csak úgy tekintett a szovjetekre, mint sa-játos érdekvédelmi szervezetekre. 1917 nyarán azok a csoportok, amelyek az �erõs hatalom� bevezetésétszorgalmazták, még több alternatívában gondolkodtak, és a legoptimálisabbmegoldásnak azt tartották, hogy maga a kormány vagy annak néhány tagjaragadja magához a kezdeményezést e téren. Akkor még Kerenszkijt is so-kan felkeresték azzal, hogy álljon a diktatúra élére. A polgári tábor legfõbbés legszervezettebb erejét jelentõ kadetok sem ragaszkodtak a kormány tel-jes bukásához és eltûnéséhez, annál is inkább, mert a minisztereik még min-dig ott voltak. Ugyanakkor látva a Pétervári Szovjet erejét és sikereit, és tart-va annak esetleges közhatalmi igényeitõl, a kadetok az erõs hatalom szor-galmazása mellett igyekeztek létrehozni egy olyan képviseleti11 szervet,akár ad hoc jelleggel, amely szerintük reprezentatívabb lenne a szovjetek-nél, és fórumot biztosítana nemcsak a társadalom baloldali erõinek, hanem
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a centrumnak és a jobboldalnak egyaránt. Ezen a fórumon pedig az országés társadalom nevében követelni akarták az �erõs hatalmat�, amely fogalommajdnem szakrális jelentõséget nyert a körükben.Egy ilyen tanácskozás összehívásától Kerenszkij sem zárkózott el, fõlega forró júliusi események (a bolsevik érzelmû tömegek lázadása) után nem,amelyek a bolsevikokat egy idõre illegalitásba kényszerítették. Az Ideigle-nes Kormány tehát a kadet tagok követelésére augusztus közepén Moszk-vába összehívta az Állami Tanácskozást (Goszudarsztvennoje szovescsanyije),amely 4 napig tartott,12 tehát nem tekinthetõ egy állandóan mûködõ szervelõzményének. Összesen 2500 delegátus vett részt a tanácskozáson, ebbõl488 volt dumaképviselõ, 129 parasztküldött, 100 munkás- és katonaküldött,a 117 hadsereg és a flotta képviselõje, 147 a városi dumák képviselõje, 313szövetkezeti képviselõ, 150 az ipari és banktõke képviselõje, további 176delegátus a szakszervezeteket, 118 a zemsztvókat, 83 az értelmiséget, 24 apapságot és 58 a nemzetiségeket képviselte.13 Genrich Joffe szerint a gyû-lésen enyhe jobboldali és centrista fölény volt érezhetõ.14 A kormány és sze-mély szerint Kerenszkij úgy akarta kezelni az Állami Tanácskozást, mintegyfajta modern Honi Gyûlést, amelyen az �ország� (zemlja), azaz a társada-lom kifejti a véleményét, a hatalom pedig meghallgatja azt.15
A második hasonló jellegû összejövetelre szeptember második felébenkerült sor, a kornyilovi lázadás leverése után néhány héttel. A lázadásrólrészletesebben másutt már volt szó, most csak néhány fontos, a hatalmiviszonyokat érintõ adatot kell közölni. Az �erõs hatalom� fogalma mögé bújtdiktatúra eszméje már a nyár közepe óta napirenden volt. Augusztusban,amikor Kornyilov, Szavinkov és Kerenszkij még együtt készültek a hatalomtekintélyének visszaállítását szolgáló fellépésükre, a fõhadiszálláson az újhatalmi konstrukciót úgy képzelték el, mint egyfajta teljhatalmú juntát,amely a Nemzetvédelmi Tanács (Szovjet narodnoj oboroni) nevet viselné, és amelyélén Kornyilov tábornok állna. Rajta kívül helyettesi minõségben Kerensz-kij, továbbá Alekszejev tábornok, Kolcsak admirális, az eszer Szavinkov ésFilonyenko komisszár venne részt a testületben mint egyszerû tagok. A kor-mány a Nemzetvédelmi Tanácsnak alárendelten mûködne. Tagjai között atábornokok el tudták képzelni a volt cári minisztereket és Georgij Plehanovmarxista teoretikust is. Konkrét összetételérõl viszont konzultálni akartakmég Miljukovval, Maklakovval, Rodzjankóval és másokkal.A következõ fontos változás Kerenszkij pozíciójában az augusztusi puccs-kísérlet kudarca után következett be. Látszólag megerõsödve került ki a vál-ságból, de csak egy idõre. A kudarc után a kormányból kivonultak a pol-
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13 Oroszország és Szovjetunió XX. századi képes történeti kronológiája. 1900�1991.Szerk.: Krausz T. � Szilágyi Á. Budapest, 1992. 61.
14 Joffe, G. Z.: Szemnadcatij god: Lenin, Kerenszkij, Kornyilov. Moszkva, 1995. 113.
15 Uo. 113.



gárságot, azaz az ún. cenzusos elemeket képviselõ kadetok. A többi minisz-tert pedig maga a kormányfõ kérte meg arra, hogy mondjon le. Ettõl kezd-ve ténylegesen önállóan rendelkezhetett a hatalommal, amely komoly bázishíján viszont rohamosan csökkent. Szeptember elején Kerenszkij Direktó-riumot hozott létre, amely rajta kívül 4 kevésbé fontos személybõl állt �Mihail Tyerescsenko külügyminiszterbõl, Alekszandr Verhovszkij hadügy-miniszterbõl, Danyiil Verderevszkij tengerészeti miniszterbõl és AlekszejNyikityin távközlési miniszterbõl. Tyerescsenko hivatalosan pártonkívülivolt, Nyikityin a mensevik párthoz tartozott, Verhovszkij és Verderevszkijpedig katona volt. Ezek a direktorok azonban nem sokban korlátoztákKerenszkij diktatúráját. A Direktórium eltérõen a korábbi kabinetektõl nemfogalmazta meg saját programnyilatkozatát, hanem csak arra szorítkozott,hogy Oroszországot köztársasággá nyilvánította, amelyben a teljhatalom aDirektóriumot illette meg. A köztársaság kikiáltására egyébként a direk-toroknak nem volt joga, mert az ilyen horderejû kérdésrõl az AlkotmányozóGyûlésnek kellett volna döntenie. A megújult hatalom a karhatalomratámaszkodva akarta megállítani az egyre inkább fokozódó gazdasági és tár-sadalmi összeomlást. Vidéken gyakran kellett katonaságot bevetni, de ezsem segített már, mivel olyan méreteket öltöttek a spontán agrármozgal-mak. A hadsereg is agonizált.A válságból való kilábalás céljából a kora õszi napokban megerõsödött atisztán szocialista koalíciós hatalom eszméje. Ez a konstrukció tûnt ugyanisalkalmasnak egyrészt a válság leküzdésére, másrészt a bolsevikok részlegesmegzabolázására, kordában tartására. Akkor tulajdonképpen Lenin sem el-lenzett egy ilyen elképzelést. Annak érdekében, hogy elkerüljék a hatalom�átcsúszását� a bolsevizálódó szovjetekhez (e folyamat már megindult), azeszer és mensevik stratégák össze akarták hívni a demokratikus erõk széleskörû tanácskozását, amely megfelelõ legitimitással és reprezentativitássalrendelkezett volna a szovjetek hatalmával szemben. Ezen a tanácskozásonugyanis nemcsak a szovjetek lennének képviselve, hanem a szövetkezetek,a szakszervezetek, a városi önkormányzatok, a zemsztvók, a katonai bizott-ságok és a forradalom más spontán önszervezõdési formái is. A tanácskozásfõ feladata pedig a szocialista pártokból álló új koalíciós hatalom létrehozásavolt. Szeptember közepén (a régi naptár szerint szeptember 14-én) a fõvá-rosban összeült az Összoroszországi Demokratikus Tanácskozás (Vszerosszijsz-koje Gyemokratyicseszkoje szovescsanyije). A több mint ezer delegátusból 532tartozott az eszer párthoz, 305 a mensevikekhez, 55 a népi szocialistákhoz,17 delegátus �pártonkívüli szocialistának� minõsült és 134 bolsevik is jelenvolt. A nem szocialistákat csupán 4 kadet képviselte.16
Az Összoroszországi Demokratikus Tanácskozás legfõbb kérdése az volt,hogy bevonják-e a kormányalakításba a cenzusos elemek képviselõit. A kü-lönbözõ szocialista frakciók más-más álláspontot képviseltek ebben a kér-désben. Amikor szavazásra került sor, meglehetõsen ellentmondásos ered-
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mények születtek. A cenzusos elemekkel kötendõ koalícióra összesen 766küldött szavazott, 688 delegátus ellene volt, 38 fõ tartózkodott. Ezt köve-tõen két kiegészítésrõl szavaztak. Az elsõ azt mondta ki, hogy a koalícióbólki kell zárni a kornyilovista kalandban érintett kadetokat, a másik pedig azt,hogy az egész Kadet Pártot ki kell zárni. A meglepõ csak az volt, hogy aDemokratikus Tanácskozás mindkét kiegészítést elfogadta. A késõbbi szava-zások sem tették sokkal világosabbá a helyzetet. A szavazás után összeült aTanácskozás elnöksége, a pártok központi bizottságai és a nagyobb frakciókvezetõségei. Itt 60 szavazattal az 50 szavazat ellenében elfogadták azt arezolúciót, amely értelmében kizárólagos szocialista hatalmat kell létrehoz-ni, kadetok nélkül. Ugyanezen az ülésen arról is döntöttek, hogy a Demok-ratikus Tanácskozásnak a saját soraiból létre kell hozni az úgynevezettElõparlamentet (Predparlament), amely hivatalos neve az Oroszországi Köz-társaság Ideiglenes Tanácsa (Vremennij szovjet Rosszijszkoj reszpubliki) lesz. Eb-ben viszont a határozat szerint helyet foglalhatnak a cenzusos elemek kép-viselõi is. A küldöttek arról is döntöttek, hogy e testület nem hozza létre akormányt, hanem csupán közremûködik a megalakulásánál, tehát a kor-mány nem tartozik majd felelõsséggel neki. Tulajdonképpen az IdeiglenesTanácsot tanácskozó-konzultatív jellegû reprezentatív szervnek szánták. Szeptember végén pedig létrejött a harmadik Ideiglenes Kormány,amelyben nemcsak az eszerek és mensevikek foglaltak helyet, hanem a ka-detok is, ellentétben a korábbi határozatokkal. A kormányfõ és hadügymi-niszter most is Kerenszkij maradt. A kormánytagok viszont pártjaik másod-vonalbeli politikusai voltak, akiket nem nagyon ismert a széles közvéle-mény. Az Oroszországi Köztársaság Ideiglenes Tanácsa októberben ültössze a pétervári Mária-palotában. Az 555 tagjából 135 eszer volt, 92 men-sevik, 75 kadet, 58 bolsevik és 30 népi szocialista. A fennmaradó 165 helyeta különbözõ tõkés, földbirtokos és nemzetiségi (pl. a nemzetiségi eszerek,mensevikek, bundisták stb.) csoportok között osztották szét.17 A bolsevikokmár a megnyitás napján tüntetõen elhagyták a termet, ezzel is jelezve vi-szonyukat a februári rezsim e �parlamentáris� próbálkozásához. Az Elõpar-lament az október 7-i (a régi naptár szerint) megalakulásától kezdve október25-ig mûködött (azaz a sorsdöntõ november 7-ig), amikor a bolsevik felke-lõk feloszlatták.Lenin ugyanis az események ilyen alakulásának hírére dühbe jött, leszá-molt a tisztán szocialista koalícióról szóló eddigi illúzióival, és pártjávalegyütt a fegyveres felkelésre és az erõszakos hatalomátvételre kezdett ké-szülni. A pillanat alkalmas volt, mert vele szemben az utolsó erkölcsi tar-talékait felélõ, tehetetlen és haldokló kormányzat állt. Kerenszkijt már amérsékelt szocialista pártok vezetõi sem támogatták különösebben, a tiszti-kar egyenesen gyûlölte, a lakosság többsége pedig nem igazából vettefigyelembe. A szélesedõ falusi zavargásokkal küszködõ kormánybiztosok,
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azaz komisszárok sorra beadták a lemondásukat, és inkább elmenekültek.Az ország államszervezete és közintézményei agonizáltak. Mindez azonbanmár egy másik történet.Befejezésül néhány általános megjegyzés a februári rezsim hatalmi in-tézményeirõl. Majdnem az egész 1917-es esztendõ a spontán módon kitörtés elemi erejû forradalom után fokozatosan kialakuló társadalmi és hatalmijellegû káosz elleni harc jegyében telt el. Az országban példátlan energiávalelkezdõdött az öntörvényû és korlátlan szervezkedés, amely során a társa-dalom majdnem minden szegmense létrehozott valamilyen szervezetet.A forradalom után keletkezett vákuumban a közhatalomra is igényt tartósok új szerv jött létre, de igazából egyiknek sem sikerült kizárólagossá válni.Azon szerv, amelynek talán esélye lett volna, hogy a legitim és elfogadottközhatalom igazi letéteményesévé váljon � az Alkotmányozó Gyûlésrõl vanszó �, összesen egy napig létezett, és különösebb ellenállás nélkül hagytaszétkergetni magát. Létrejötte elkésettnek bizonyult, hiszen a szovjethata-lom személyében már komoly konkurensre talált, bár akkoriban azt még so-kan nem érezték úgy. Ettõl függetlenül a korabeli szervezkedés jellemzõformája az osztályonkénti, szakmánkénti és érdekcsoportonkénti szervez-kedés volt. A képviseleti szerveket választották, de még gyakrabban dele-gálták. Majdnem mindegyik fontos társadalmi korporáció igyekezett kép-viseltetni magát a közhatalomban. Az egész jelenség az ideiglenesség je-gyeit viselte magán. Mindezt azért fontos megemlíteni, mert a következõévekben ez a gyakorlat tovább folytatódott.
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IV. Dél-Oroszország

A szovjetellenes ellenállás egyik legfõbb színhelye már 1917 késõ õszétõlkezdve a dél-oroszországi régió lett. Dél-Oroszország meghatározásánáltermészetesen nem a mostani, hanem az akkori politikai és földrajzi viszo-nyokból kell kiindulni. E fogalom alatt a forradalom és polgárháború idejéna Fekete-tenger északi partjánál elhelyezkedõ Novorossziját, azaz Új-Orosz-országot kell érteni, olyan pezsgõ gazdasági és ipari központokkal, mintOdessza, Novorosszijszk vagy Herszon, továbbá idetartozott a Krím fél-sziget, a nagy és gazdag dél-oroszországi kozák vidékek (Don-vidék, Ku-bán-vidék, Tyerek-vidék és Asztrahán környéke), a különbözõ hegyi nem-zetiségek által lakott Észak-Kaukázus, Dagesztán és részben a Kalmükföld.Ez nagyon heterogén és bonyolult régió (vagy inkább régiók halmaza) volt.A Fekete-tenger északi partja fejlett mezõgazdasággal és az arra épülõ fel-dolgozóiparral rendelkezett. A birodalom többi részéhez képest itt viszony-lag modern és fejlett kapitalista viszonyok alakultak ki, emiatt Lev Trockijezt a térséget �az orosz Amerikának�, azaz a modernizálódó orosz kapitaliz-mus egyik ígéretes területének nevezte el.1 A kozák vidékeken ugyan nemvoltak nagyobb ipari létesítmények, viszont széles körû jómódú parasztirétegekkel rendelkeztek. Dél-Oroszországhoz tartoztak ugyanakkor azÉszak-Kaukázus szegény és elmaradott, sokszor még középkorias körül-mények között élõ, hegyi népek által lakott területei is. A térség lakosságaennek megfelelõen nagyon sokszínû volt. Egymással keveredve éltek ittoroszok, ukránok, zsidók, örmények, németek, ingusok, csecsenek, oszétok,különbözõ dagesztáni nemzetiségek stb.Dél-Oroszország a maga bonyolultságával és viszonylagos fejlettségévelalkalmas hely volt arra, hogy innen indítsanak harcot az Oroszország köz-ponti városaiban hatalomra jutott bolsevikok és szövetségeseik ellen. A ten-germelléki városok gazdag és öntudatos polgársággal rendelkeztek, amelykomoly anyagi támogatást tudott nyújtani a szovjetellenes mozgalomnak, ahelyi mérsékelt szocialista pártoknak pedig erõs pozíciói voltak az itteniszövetkezeti és szakszervezeti mozgalmakban, a helyi önkormányzatokszintén ezeknek az erõknek a befolyása alatt álltak. A helyi lakosság külön-
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1 Trockij, L. D.: 1905. In: Az orosz fejlõdés egyetemessége és különössége. Szerk.:Krausz T. � Szvák Gy. � Béládi L. Budapest, 1983. 265.



bözõ szegmensei között létezõ szociális, nemzetiségi, rendi, gazdasági ésegyéb jellegû konfliktusok pedig az azokat jól ismerõ politikusok és kalan-dorok számára alkalmas talajt nyújthattak az erõtoborzásra és e csoportokegymás ellen történõ kijátszására. Az etnikailag homogén központi terü-leteken ez nehezebben ment, ott ugyanis a bolsevikoknak könnyebben sike-rült a szociális ellentét elõtérbe állításával a polgárháborút a gazdagok ésszegények konfliktusaként beállítani. Az itteni bonyolult viszonyok közötta bolsevikoknak sem sikerült mindig megfelelõ taktikát választani, remé-nyeiket gyakran õk is csak a lakosság egyik szegmensére összpontosították.Ilyenek voltak például a kozák vidékeken élõ ipari munkások mellett a nemkozák szegényparasztok. Ezzel a politikával azonban a kozákok jelentõsrészét eleve az ellenfél táborába hajtották. A szovjethatalomnak csak a pol-gárháború második felében sikerült kialakítani rugalmasabb kozákpolitikát.A bolsevikoknak a kozákokkal szembeni gyanakvása azonban szubjek-tíve nem volt teljesen alaptalan. A gyanakváshoz nagyban hozzájárultakazok a szovjetellenes polgári politikusok és katonák, akik már 1917 nyarátóla kozák katonai egységekben és késõbb a kozák vidékekben látták azt azerõt, amely segítségével rendet lehet teremteni az egész országban. A rendalatt elsõsorban a szovjetek szétkergetését, a bolsevik párt illegalitásba szo-rítását és az ideiglenes katonai diktatúra bevezetését értették. A szovjetek-kel és a forradalom további radikalizálódásával leginkább elégedetlen pol-gári (kadet és monarchista) politikusok és tábornokok kozákokba vetetthitét fõleg az erõsítette, hogy 1917 folyamán a kozák egységek lassabbanindultak bomlásnak, mint a többi katonai egység, továbbá a kozák lakosságtöbbsége a földtulajdon és a birtokviszonyok tekintetében inkább a statusquo fenntartásában volt érdekelt, hiszen az oroszországi átlagnál nagyobbföldterülettel rendelkeztek. Nem elhanyagolható tény az sem, hogy a dél-oroszországi kozák vidékeken viszonylag erõs volt a Kadet Párt. Mindez al-kalmassá tette ezeket a vidékeket az orosz �kozák Vendée� szerepének elját-szására.2A dél-oroszországi kozák vidékek, azok közül fõleg a Don- és Kubán-vidék még egy további fontos elõnnyel rendelkezett a késõbbi fehérgárdis-ták szemében. Amikor 1917 folyamán mindenütt különbözõ típusú, össze-tételû és legitimációjú, ugyanakkor a hatalom gyakorlására egyaránt igényttartó társadalmi szervek alakultak ki (társadalmi végrehajtó bizottságok,szovjetek stb.), a kozák vidékeken sajátos kozák képviseleti szervek jötteklétre � a vojszkovije krugi, azaz a hadi körök. Ezeket kizárólag a kozákok vá-lasztották, azonban az egész kozák vidék irányítására és birtoklására igényttartottak. 
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A DÉL-OROSZORSZÁGI ELLENFORRADALOM ELSÕ �KÖZÖS� SZAKASZA (1917. NOVEMBER�1918. FEBRUÁR).DONI POLGÁRI TANÁCS

1. A kozákság általános helyzete az Orosz Birodalomban
Az Orosz Birodalom két legjelentõsebb és egyben a leggazdagabb kozákokáltal lakott területe a Don, illetve a Kubán folyó mentén terült el. 1917novemberében fõleg a Don-vidék vonzotta a bolsevikok és a szovjethata-lom radikális ellenségeit. Mit is képviseltek ezek a kozák vidékek, és egyál-talán milyen volt a kozákság konkrét helyzete a forradalom elõtt és alatt?A leginkább elfogadható meghatározás szerint a kozákok tulajdonkép-pen egy sajátos katonai korporációt, illetve rendet képeztek,3 amely korpo-ráció fokozatosan alakult ki a 14�16. század folyamán a Dnyeper, Don, Vol-ga, Tyerek és Jajik folyó mentén. Ezekben a régiókban idõvel kozák �szabadköztársaságok� jöttek létre, amelyek élén a kozák gyûlések (a kozák körök,krugok) által választott atamánok álltak. Határvidéki létük sok tekintetbenmeghatározta a jellegzetes katonáskodó kozák életmódot. A 16. századtólkezdve az orosz és a lengyel�litván uralkodókat kezdték szolgálni. Sajátoskatonai jellegû önkormányzatukat egészen a 18. századig meg tudták õrizni.Akkor viszont a cári hatalom fokozatosan felszámolta a kozákok viszony-lagos önállóságát és önkormányzatát. 1738-tól a doni atamán például már akormányzat által kinevezett és fizetett tisztségviselõ volt. 1775-ben pedigmegszüntették a kozákság megmaradt autonómiáját jelképezõ vojszkovojkrug, azaz a hadi kör nevû intézményt is. 1793-ban II. Katalin végleges jel-leggel és átfogóan újraszabályozta a legjelentõsebbnek számító doni kozák-ság helyzetét, ez a rendezés pedig egészen 1917-ig meghatározta a kozákokéletét.4 A doni kozákok a katonai szolgálat teljesítéséért, illetve elveszítettönkormányzatukért cserébe földet és különbözõ gazdasági-szociális privilé-giumokat kaptak és bizonyos mentességeket élveztek. A többi vidék kozák-sága is hasonló jogi helyzetbe került.A kozákság hagyományos szállásterülete Dél-Oroszország, illetve Uk-rajna volt. A kormányzat azonban a 18. századtól kezdve a birodalom keletiterületein is újabb kozák �hadseregeket� (vojszka)5 létesített. Feladatuk azország határainak védelme, illetve az orosz gyarmatosítás elõsegítése volt.Az új kozák vidékek létesítése néhol a régi kozákok áttelepítésével történt,
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3 Rukoszujev, J. J.: Kazacsesztvo: prava i objazannosztyi szoszlovija. Voproszi isztoriji,1998. 5. sz. 137.
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5 A �vojszko�, azaz a �hadsereg� kifejezés alatt nemcsak a fegyveres erõt kell érteni,hanem az egész kozák lakosságot a területével együtt, tulajdonképpen itt katonai-közigaz-gatási-területi fogalomról van szó.



másutt a helyi parasztok szerezték meg a kozák státust. A kozák �hadsere-gek� száma és elnevezése az említettek miatt sokszor módosult. A század-fordulón 11 kozák �hadsereg� létezett szétszórva a cári birodalom területén. A legnagyobb a doni kozák �hadsereg� volt, amely a Doni Hadsereg Kerü-lete (Oblaszty Vojszka Donszkogo) néven az egész kerületet magában foglalta.A központja Novocserkasszk volt. A Don-vidék szoros szomszédságábanéltek a kubáni kozákok, akiknek a közigazgatási központja Jekatyerinodarvolt. A tyereki kozákok központja pedig Vlagyikavkaz volt. A kubániak éstyerekiek együttesen alkották a Kaukázusi Kozák Hadseregeket (KavkazszkijeKazacsji Vojszka). Nem összefüggõ területeken, hanem az elõ-kaukázusi éskaukázusi hegyi népekkel keverten éltek. Ez különösen igaz a tyereki kozá-kokra. Hasonló volt az asztraháni kozákok helyzete is. A jajiki vagy másnéven uráli kozákok területei az orenburgi kozák �hadsereggel� együtt aJajik folyó mentén húzódtak. Az orosz Szibériában és Távol-Keleten élõ szi-bériai, szemirecsenszki, bajkálontúli, az amuri, az ussziriji �kozák hadseregek�tagjai szintén inkább szétszórva és a helyi lakossággal összekeveredve éltek.Ez vonatkozik a krasznojarszki, irkutszki és jakutföldi kozák századokra is. A kozákok által lakott területek nagysága állandóan változott. 1900-bana kozákság majdnem 60 millió gyeszjatyina földdel rendelkezett, azaz többmint 640 000 négyzetkilométerrel. A legnagyobb kiterjedésû területet �141 000 négyzetkilométert � a doniak birtokoltak, õket követték a bajkálon-túli kozákok 99 000, az orenburgiak 93 000 és a kubániak 75 000 négyzet-kilométerrel. A kozákok által lakott földek rendszerint alkalmasak voltak aföldmûvelésre és az állattenyésztésre. Ezeken a területeken gyakran értékesásványkincsekre is bukkantak.6A kozák vidékek lakossága 1901. január 1-jén 6 776 921 fõ volt, ebbõl vi-szont csak 3 144 747 fõ tekinthetõ kozáknak. Az Orosz Birodalom összlakos-ságán belül a kozákok aránya így 2,4% volt. 1916-ban a kozák vidékeken vi-szont már majdnem 4,5 millió kozák élt. A doniak körülbelül 1 495 000-envoltak, létszámban õket követte az 1 367 000 kubáni kozák és 530 000 oren-burgi kozák, 265 000 bajkálontúli, 255 000 tyereki, 172 000 szibériai és 166 000uráli kozák. A többi kozák �hadsereg� létszáma nem érte el a 100 000 fõtsem. Legkevesebben a jakutföldi kozákok voltak, csupán háromezren. A ko-zákság etnikailag nem tekinthetõ teljesen homogénnek. Legtöbben ugyanorosz származásúak voltak, de akadtak köztük ukránok, oszétok, tatárok,kalmükök, mordvinok, baskírok, burjátok és evenkiek is.7A legtöbb kozák vidéken azonban nemcsak kozákok éltek. 1868-banugyanis a kozák különállás korlátozására törekvõ kormányzat megengedtea nem kozák státusú orosz állampolgároknak, hogy letelepedjenek a kozákföldeken, ott házakat és egyéb épületeket szerezzenek, a kozák elöljárókbeleegyezése nélkül is. Azonban az épületek alatt lévõ föld továbbra is a ko-zák �hadseregek� tulajdona maradt. A földet pedig bérelniük kellett. A ko-
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7 Rukoszujev, J. J.: i. m. 138.



zák vidékek lakosságának jelentõs részét kitevõ inogorodnije, azaz a nem ko-zák származású, úgynevezett máshová valósi parasztok emiatt majdnem vé-gig jövevénynek számítottak annak ellenére, hogy többségük már többnemzedéken át ott élt. Egyes csoportjaik végül földhöz tudtak jutni, detöbbségüket állandó földéhség jellemezte. A létszámuk pedig állandóannövekedett, és több helyen elérte a kozákság létszámát. A két csoport közöt-ti viszonyt emiatt állandó feszültség jellemezte, amit egyaránt kihasználtaka bolsevikok és az ellenfeleik is.Itt kell megemlíteni, hogy a kozákok által megmûvelt földek jogilag nemaz õ tulajdonukat képezték. A kozák földek formális tulajdonosa a kincstárvolt, amely azokat �örökre� a kozák �hadseregek� használatába adta. Azegyes kozák állomások és települések innen kapták földjeiket, mégpedigminden férfi nemû lakosra 30 gyeszjatyinát.8 Az állomások földje a helyi ko-zákság kollektív birtokát képezte, amelyet azonban nem lehetett elidegení-teni csak a kozákok között. Ezt a földet a falugyûlés külön, azonos nagysá-gú parcellákra osztotta, amelyeket pajnak neveztek. Minden 17 évnél idõ-sebb férfi kozák jogosult volt egy ilyen pajra9. E juttatás mértéke általában 5és 80 gyeszjatyina között ingadozott, legtöbb helyen legalább 30 gyeszjaty-inával kellett ellátni a kozákot. Természetesen a kozákok körében is elindulta szociális differenciálódás, bár a többségük meg volt elégedve a helyze-tével. A kozák gazdaságok többsége a középparaszti (40%) és a gazdag-paraszti (25%) kategóriába tartozott.10
A kozákság fõ kötelessége a századfordulón még mindig a katonáskodásvolt. Az általános hadkötelezettség 1874-ben történõ bevezetése után a ko-zákokat fõleg a hosszabb idõtartamú szolgálat, az átlagosnál gyakoribb had-gyakorlatozás és az évente ismétlõdõ néhány hetes összejövetelek külön-böztették meg a többi katonától. A legfontosabb különbség mégis az volt,hogy minden kozáknak saját felszereléssel és saját lovon kellett hadbavonulni. Mindez komoly költségekkel járt, aminek a kozákok nem örültek.A kozákok közismerten a cári hadsereg értékes részét képezték. A kozákcsapatok rendszerint nagyon fegyelmezettek voltak. A kozák katonák több-sége már a gyermekkora óta ismerte egymást, földiek voltak, így nagy voltköztük az összetartás. Miután a kozákok zöme a lovasságnál szolgált, alkal-masak voltak a rendõri jellegû feladatok ellátására is. Békebeli életfor-májukat tekintve a kozákok döntõen parasztok voltak, mégpedig viszony-lag elégedett parasztok. Ez nagyban meghatározta a politikához való viszo-nyukat � különösebben nem politizáltak, inkább konzervatívak és sajátosanpragmatikusak voltak. Az évszázados katonáskodás erõteljesen meghatá-rozta mentalitásukat: egyrészt elfogadták a hierarchiát, másrészt volt önbe-csülésük. A határvidéki lét is az önállóságra és kezdeményezõkészségre
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nevelte õket. A forradalomra nem volt szükségük, de bizonyos politikaicélkitûzéseit õk is hajlandók voltak támogatni.11
A forradalom ellenfelei tehát fõként emiatt számítottak a kozákokra.Ugyanakkor 1917 nyarán a nagyobb kozák vidékeket is az autonomista kö-vetelések jellemezték. A Don-vidéken például a �régi kozák szabadságok� e re-neszánszának jegyében összeült a kozákság érdekeit vállaló Hadi Kör(Vojszkovoj Krug). A doni atamáni tisztség pedig a nyártól kezdve a régi ha-gyományokhoz híven újból választható funkció lett, és a doni kozákok kép-viselõi 1917. július 18-án Alekszej Makszimovics Kalegyin (1861�1918) lovas-sági tábornokot választották meg atamánná. A kozák képviseleti és végre-hajtó intézmények arra törekedtek, hogy a helyi hatalmuk kizárólagosságáta többiek is elismerjék, bár erre nem volt sok esélyük. Az õsz folyamán Kalegyin az Ideiglenes Kormánynak alárendelt helyikozák kormány szervezésébe kezdett bele. Ez a kormány az októberi ese-mények után csak a megdöntött Ideiglenes Kormányt ismerte el legitimnek,és annak akadályoztatása idejére helyettesként saját magát nyilvánította kia legfõbb doni hatalommá. A doni kormány akkor 14 tagból, az ún. sztarsi-nából állt. Ahhoz, hogy megerõsítse a legitimitását és a kozákságot képviselõtestületbõl az egész régiót képviselõ szervvé lépjen elõ, a kozák vezetés el-határozta, hogy decemberben összehív egy kongresszust, amelyen a donikozákság és a helyi nem kozák lakosság, az úgynevezett inogorodnije kép-viselõi lesznek jelen. A kongresszus célja éppen e két csoport meglehetõsenfeszült viszonyának a rendezése lett volna. Ennek érdekében a nem kozá-koknak 7 helyet ajánlottak fel a doni koalíciós kormányban, azonkívül kilá-tásba helyezték számukra a saját önkormányzataik létrehozásának a le-hetõségét. A helyi nagybirtokosoktól kisajátítandó 3 000 000 gyeszjatyinaföldterületet szintén a nem kozák parasztság között szándékozták szétosz-tani. Ezek után a doni mensevikek és eszerek, akik a nem kozák lakosságérdekvédelmét is elvállalták, beléptek az átalakuló bolsevikellenes doni kor-mányba.

2. Az elsõ önkéntes csapatok szervezésének kezdetei
Az orosz ellenforradalom szervezõi konkrét terve az volt, hogy a kozákságvédelme alatt létre hozzák saját fegyveres csapataikat, amelyekkel majdmegdöntik a gyenge szovjethatalmat. Hogyan alakult ki ez az ötlet és ki volta szülõatyja? És egyáltalán kik és hogyan érkeztek a Don-vidékre? E kétkérdés megválaszolása elõtt röviden fel kell vázolni Oroszország belsõ álla-potát 1917 végén.1917 novemberében és decemberében Oroszországban tulajdonképpenmegszûnt az állam régi szerkezete. A központi hatalom nagyon gyenge
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volt, a vidéken pedig már régóta több intézmény harcolt egymással a ha-talomért. Ezekben a hónapokban a hatalmi harc új szakasza kezdõdött.A bolsevikok és a velük szövetséges baloldali eszerek ugyan Pétervárott vi-szonylag könnyen átvették a hatalmat, azonban az még nem volt elég, hi-szen a hatalmat nemcsak a központban kellett megszerezni, hanem szinteminden városban és faluban külön-külön. Néhány helyen ez könnyebbenment, sok helyütt azonban fegyverrel kellett megragadni. A hivatalos álla-mi rendvédelmi szervezetek nem mûködtek. A katonák tömegével hagytákel a frontot, és fegyverrel a kezükben hazasiettek, nehogy kimaradjanak aföldosztásból. A közhivatalnokok egy része ugyan együttmûködött az új(furcsa nevû) kormánnyal (azaz a Népbiztosok Tanácsával), de a többségükbojkottálta azt, és a vasutasok is sztrájkoltak. Ebben a helyzetben az voltelõnyben, aki már rendelkezett a neki legalább részben engedelmeskedõsaját fegyveres erõvel, illetve akinek határozott elképzelései voltak a kö-zeljövõrõl, és legalább részben meg tudott felelni a tömegek pillanatnyielvárásainak. Ilyen párt az adott pillanatban igazából csak egy létezett, még-pedig a bolsevik párt. A bolsevikok ugyanis nemcsak szervezett propagan-daapparátussal rendelkeztek, hanem a majdnem 100 000 fõt számláló vö-rösgárdista egységekkel is, amelyek ugyan nem a fegyelmükrõl voltak híre-sek, de a pártközpont ügyesen �felhígította� azokat az elkötelezett pártka-tonákkal és tekintélyes vezetõkkel, akik így vagy úgy, de kordában tudtákõket tartani. A reguláris hadsereg többsége ezekben a hónapokban szinténleginkább a bolsevikok hatása alá került. A bolsevikok természetesen tud-ták, hogy az adott körülmények között hosszú távon nem számíthatnakrájuk, és nem is igyekeztek visszatartani a családjaikhoz sietõ elfáradt kato-nákat. A szovjethatalom ellenfeleinek ezekben a fontos hónapokban nem álltrendelkezésére még ilyen haderõ sem. Néhány pártnak, mint például azanarchistáknak vagy egyes eszer frakcióknak voltak kisebb-nagyobb fel-fegyverzett különítményei, azok azonban nem vetekedhettek a bolsevikokerejével és pillanatnyi tömegbefolyásával. A polgári erõknek és a monarchis-táknak szintén volt néhány titkos, fõleg tisztekbõl álló szervezete, de ez el-enyészõ volt a forradalmárok erejéhez képest. Ezek a csoportok sokáig csu-pán abban bíztak, hogy elõbb vagy utóbb a hozzájuk közel álló tábornokokáltal vezetett reguláris hadsereg tesz majd rendet. Kornyilov tábornok ak-ciója viszont bebizonyította, hogy az nem olyan egyszerû. Mindennek tete-jében a legaktívabb forradalomellenes tábornokok éppen akkor ültek a bör-tönben a puccskísérletük miatt, így az októberi eseményekig nem volt le-hetõségük saját önkéntes különítmények szervezésére. Az önkéntes csapa-tok és rohamosztagok szervezésének gondolata egyébként már nyáron fel-merült. Eredetileg az Ideiglenes Kormány kezdte el szervezni a válogatottönkéntes egységeket,12 mert rendelkezni akart legalább néhány megbízható
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egységgel. Az októberi hatalomátvétel idején valóban fõleg tiszti iskolásosztagok és nõi zászlóaljak védték a kormányt. A moszkvai harcok soránszintén az Ideiglenes Kormányhoz hû fiatal tiszti iskolásokkal és a hozzájukcsatlakozó tisztekkel és polgári ifjúsággal kellett megküzdeni a bolsevikvörösgárdistáknak. 1917 végén azonban a szervezõdõ ellenforradalomnak tulajdonképpenaz elejérõl kellett elkezdeni a fegyveres csapatok szervezését. Ebben nagyonfontos szerep jutott Mihail Alekszejev tábornoknak, II. Miklós cár utolsóvezérkari fõnökének, aki az ismert tábornokok közül elsõként érkezett mega Don-vidékre. Alekszejev ugyanis nem vett részt Kornyilov tábornokaugusztusi puccskísérletében, ezért szabadlábon maradhatott, sõt rövididõre Kerenszkij vezérkari fõnöke lett. Ebben a minõségben az elsõdlegesfeladatának volt kollégái megsegítését tekintette. Alekszejev 1917 novem-berében azzal a céllal érkezett meg Dél-Oroszországba, hogy kihasználva akozák vezetõk védelmét itt szervezze meg az önkéntes alapon álló új �fe-hér� hadsereget. Gyenyikin késõbb következõképpen foglalta össze a ter-vét: �Alekszejev úgy akarta felhasználni a délkeleti területet és részben a Don-vidéket is, mint egy gazdag és saját fegyveres erõvel rendelkezõ bázist, ahol összeakarta gyûjteni a harcképes elemeket � tiszteket, junkereket, élharcosokat, lehetõleglojális idõsebb katonákat � és egy hadsereget szervezni belõlük, amelyet az orosz-országi rend helyreállításának elengedhetetlen feltételének tekintett. Tudta, hogy akozákok nem nagyon akarnak vállalkozni erre a nagy állami feladatra, de abbanreménykedett, hogy saját becsületüket és területüket mégiscsak megvédik.�13 Ebbõlaz idézetbõl is kiderül, hogy a doni kozákok többségét 1917 késõ õszén nemnagyon foglalkoztatta a bolsevikellenes harc gondolata, saját szûkebb ha-zájuk jobban érdekelte õket, mint az összoroszországi nagypolitika. A polgár-háborúra készülõ tábornokok tudtak errõl, de legalább abban bíztak, hogya kozák hátországban megszervezhetik magukat. Alekszejev tábornok elképzeléseire a bolsevikellenes harcban elejétõlvégéig részt vevõ Alekszander Szergejevics Lukomszkij tábornok követke-zõképpen emlékezett vissza: �Alekszejev azt mondta nekem, hogy ÖnkéntesHadsereget szeretne megszervezni a Don-vidéken, továbbá azt, hogy Pétervárott ésMoszkvában már létrehozta a tiszteket megsegítõ társaságokat, hogy ezek a társasá-gok szoros kapcsolatban állnak a társadalmi szervezetekkel (nyilvánvalóan a forra-dalommal szemben ellenséges szervezetekrõl volt szó � H. I.), amelyek anya-gilag segítik õket és amelyek a Don-vidékre irányítják a harcolni szándékozó tiszte-ket, tiszti iskolásokat és a felsõbb évfolyamok kadétjeit. Arról is beszélt, hogy a tisztitársaság szövetsége (Lukomszkij itt valószínûleg a Tiszti Szövetségre gondolt� H. I.) mindent megtesz annak érdekében, hogy más vidékek tisztjeinek is meg-könnyítse a Don-vidékre való jutását��14 Alekszejev tábornok akciója tehátnem volt teljesen elszigetelt vállalkozás.
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Az önkéntesek toborzását és szervezését Alekszejev egyedül kezdtemeg, azonnal Novocserkasszkba való megérkezése után. A körülbelül 600tagból álló különítményét elõször Alekszejevi Szervezetnek hívták (Aleksze-jevszkaja organyizacija), nemsokára viszont az Önkéntes Hadseregre változtat-ták a nevét (Dobrovolcseszkaja armija). A szervezet végül ezen a néven válthíressé és egyben hírhedtté.Kornyilov, Gyenyikin, Romanovszkij, Lukomszkij és Markov tábornok,tehát mindazok a fõtisztek, akik részt vettek az augusztusi puccskísérletbenés késõbb a dél-oroszországi ellenforradalom vezérkarát alkották, csaknovember végén és december elején csatlakoztak Alekszejevhez. Elõszörugyanis meg kellett szökniük a bihovi börtönükbõl, ahol egy velük rokon-szenvezõ vizsgálóbizottság vizsgálta puccsista tevékenységüket. Az Ideigle-nes Kormány bukása után azonban inkább elhagyták a viszonylag kényel-mes börtönüket, mert egyrészt féltek az új kormány szigorától, másrésztpedig tartottak a katonák esetleges népítéletétõl. Ez igen reális veszély volt,hiszen az orosz hadsereg utolsó fõparancsnokával, Duhonyin tábornokkalis ez történt. A szökés nem volt nehéz, mert a tábornokokat a Kornyilovhozlojális közép-ázsiai lovasok õrizték és védték. A bihovi fogságukból megmenekült tábornokok helyzete még a Don-vidéken sem volt egyszerû. Errõl tanúskodik a Gyenyikin, Lukomszkij ésKalegyin atamán között lezajlott beszélgetés, amely során az atamán kife-jezte örömét a kornyilovista puccsban részt vevõ tábornokok megérkezésefelett, azonban azt javasolta nekik, hogy saját érdekükben egyelõre ne mu-tatkozzanak a nagy nyilvánosság elõtt. A nevük ugyanis túlzottan irritálja atömegeket, amelyek számára õk az ellenforradalmat jelképezik.15
Kornyilov és társai megérkezése után komoly személyi ellentétek is fel-színre kerültek a formálódó önkéntes haderõ vezetõségében. A feszültségetfõleg az a kérdés okozta, hogy ki legyen a szervezet vezetõje � Alekszejevvagy Kornyilov? Az Önkéntes Hadsereg ötlete Alekszejevtõl származott, aszervezkedést is õ kezdte el, azonkívül a Novocserkasszkban tartózkodótábornokok között õ volt korban és rangban a legidõsebb tiszt, komoly ta-pasztalati háttérrel. Az önkéntes katonatisztek körében ugyan volt tekinté-lye, csakhogy nem volt karizmatikus személyiség. Távol állt tõle mindenfélekalandor vállalkozás, nem vett részt az augusztusi puccs elõkészítésébensem, és egyébként is túlzottan óvatos volt. Gondolkodását jól jellemzi egyvita, amelyet Lukomszkijjal folytatott közvetlenül annak megérkezése után.A vita arról szólt, hogy szabad-e a szervezkedés adott stádiumában egy fel-hívást intézni az orosz tisztekhez, hogy jöjjenek a Don-vidékre és lépjenekbe a bolsevikok elleni hadjáratra készülõ szervezetbe. Ez volt Lukomszkijálláspontja, aki azzal érvelt, hogy egy ilyen felhívás után naponta nem szá-zával, hanem tízezrével érkeznek majd a tisztek. Ha majd az orosz polgár-ság meglátja, hogy itt egy komoly haderõ szervezõdik, biztosan bõkezûb-ben járul majd hozzá a bolsevikellenes csapatok finanszírozásához, mert
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Lukomszkij szerint �ahol erõ van, ott elõbb-utóbb pénz is lesz�. Alekszejev eztakkoriban felelõtlenségnek tartotta, mert hogyan lehet egy ilyen felhívássalfordulni az orosz tisztikarhoz, ha az elsõ ötszáz önkéntes ellátása, elhelye-zése és etetése is komoly gondokat okozott neki. Bármilyen meglepõ ez egya kockázatokkal teli polgárháborúra készülõ hatvanéves tábornoktól, Alek-szejev mégis azt gondolta, hogy inkorrekt és kockázatos magához csalogat-ni sok tisztet, ha még nem képes gondoskodni az ellátásukról.16 Ezzel szem-ben Kornyilov igazi kalandor volt, errõl tanúskodik a világháború elõtti ésalatti élete is. Tizenhárom évvel volt fiatalabb Alekszejevnél, karizmatikusegyéniség volt, de késõbb érkezett. Ezenkívül a rangja is alacsonyabb volt,illetve lovassági tábornok volt. A neve viszont fogalom volt a forradalom-ellenes körökben, több önkéntes is �kornyilovistának� vallotta magát. Alekszejev tudta, hogy Kornyilov dinamikusabb, karizmatikusabb ésnépszerûbb nála, teljesen azonban nem akarta átengedni a vezetõ pozíció-ját. A javaslata az volt, hogy Kornyilovval osszák meg egymás között afeladatokat: Alekszejev felel majd a pénzügyi és politikai kérdésekért, Kor-nyilov pedig a hadsereg szervezésével és vezetésével foglalkozzon. Kornyi-lovnak nem tetszett az ötlet, a véleménye szerint a polgárháború küszöbéncsak egy személy lehet felelõs vezetõ. Azzal érvelt, hogy neki mint a had-sereg vezetõjének elõbb vagy utóbb mégiscsak foglalkoznia kell a bel- éskülpolitikai kérdésekkel egyaránt. Alekszejev mellett azonban Kornyilovnem lehetett egyszemélyes vezetõ, ezért inkább Szibériába akart távozni,amely perspektivikusabb területnek tûnt számára, mint a Don-vidék.17
Kornyilov végül nem ment el Szibériába. Fõleg a Novocserkasszkba ér-kezõ moszkvai kadetok, illetve a tõlük jobbra álló politikusok ellenezték azt.Részben a moszkvai bolsevikellenes szervezetek képviseletében, részbenmagánemberként és menekültként Grigorij Trubeckoj, Pjotr Sztruve, MihailFjodorov, Nyikolaj Lvov, Pavel Miljukov és G. Belouszov tartózkodott akkora Don-vidéken. Õk azt akarták, hogy Alekszejev, Kornyilov és Kalegyin dol-gozzon együtt, ossza meg egymás között a feladatokat, és mindezt írásba isfoglalják. A három tábornok megállapodását a politikusok Nagy-Britanniaés Franciaország képviselõinek akarták eljuttatni, akiktõl pénzügyi segít-séget reméltek. Ettõl tették függõvé az általuk képviselt moszkvai illegálisbolsevikellenes szervezetek erkölcsi és anyagi támogatását is. Következés-képpen hallani sem akartak arról, hogy a szovjetellenes ellenforradalmitáborban népszerû Kornyilov Szibériába menjen. A tábornok végül enge-dett a nyomásuknak és Dél-Oroszországban maradt.18
A szervezkedés elején tehát a katonák még hallgattak a civil politikusok-ra. Késõbb már nem nagyon volt erre példa. 1917 novemberében és decem-berében azonban a katonák még nagyon kevesen voltak, önkéntes szer-vezetük csupán néhány száz harcosból állt, és emiatt rászorultak arra a
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pénzügyi támogatásra, amelyet fõleg a kadet és októbrista politikusokszereztek számukra a nagypolgári pénzügyi-ipari körökben. Sõt a tagoktoborzásában is segítettek. Végül, de nem utolsósorban a vezetõ kadet poli-tikusok voltak azok, akik szoros személyes és politikai kapcsolatban álltak aszövetséges antanthatalmak misszióival. 

3. A triumvirátus terve és a Doni Polgári Tanács
A tábornokok tisztában voltak a civil politikusok támogatásának szükséges-ségével, ezért Kornyilov is meggondolta magát és a Don-vidéken maradt,illetve aláírta a politikusok által követelt, de igazából a Gyenyikin tábornokáltal kidolgozott hármas megállapodást Alekszejevvel és Kalegyinnal. A ka-tonai juntára emlékeztetõ tábornoki triumvirátus a tervezet19 szerint bir-tokolta volna a legfõbb hatalmat és döntött volna a legfontosabb államikérdésekben. Alekszejev tábornokra a közigazgatás, a pénzügyek és a kül-ügyek irányítását bízták rá. Kornyilovnak az Önkéntes Hadsereg közvetlenvezetése jutott, Kalegyinnak pedig mint doni atamánnak az ottani kozák-sággal való együttmûködést kellett garantálnia. Az elvi kérdéseket közösenkellett volna megoldaniuk.20

Kornyilov a megállapodás megkötése után is hangsúlyozta a kifogásaitezzel a konstrukcióval szemben, és ismételten állította, hogy a bolsevikelle-nes mozgalomnak egyszemélyes vezetésre van szüksége. Kalegyin elvbennem kritizálta a triumvirátust, ugyanakkor nem nagyon avatkozott bele azÖnkéntes Hadsereg ügyeibe, a Doni Hadsereg szervezésével és a Don-vi-dék igazgatásával volt elfoglalva. Lukomszkij tábornok látva az Alekszejevés Kornyilov közötti feszültségeket azon volt, hogy mégiscsak célszerûbblenne Kornyilovot elengedni Szibériába, a politikusok viszont féltek attól,hogy túl sok tiszt vele tartana, ami tönkretehetné a �dél-oroszországi akciót�.21
December végén Novocserkasszkba érkezett Borisz Szavinkov, a radiká-lisan bolsevikellenes jobboldali eszerek egyik vezetõje. Bár a volt eszer ter-rorista a bolsevikok legádázabb ellenségei közé tartozott, a tábornokok kö-rében soha nem örvendett osztatlan népszerûségnek. Novocserkasszkbavaló megérkezése után meglátogatta Kalegyin atamánt és Alekszejev tábor-nokot. Az utóbbi elõtt kinyilvánította azon szándékát, hogy részt akar venniaz Önkéntes Hadsereg szervezésében. Szavinkov azt nemcsak kívánatos-nak, hanem a bolsevikellenes harc számára egyenesen elengedhetetlennektartotta. Konkrétan azt javasolta, hogy Alekszejev tábornok mellett hozza-nak létre egy politikai tanácskozó testületet, amely tagjai közé õ is beletar-tozik majd. Ezzel a tábornokok talán elkerülhetik az ellenforradalmiságvádját, és hazafias indíttatásúnak tudják majd feltüntetni a harcukat.
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Kornyilov elõször mereven elzárkózott az ötlettõl, azonban Alekszejevnekés Kalegyinnak végül sikerült õt meggyõzni, hogy van benne fantázia. Az-zal érveltek Kornyilovnak, hogy ha Szavinkov velük tart, hasznos lehet aközös ügynek, ha viszont nem, akkor sokat árthat a fehéreknek.22
Szavinkov ötlete nyomán Alekszejev mellett, de a triumvirátusnakalárendelten valóban felállt egy a politikusokból és tábornokokból álló poli-tikai tanácskozó testület, amelyet késõbb Doni Polgári Tanácsnak kereszteltekel (Donszkoj grazsdanszkij szovjet). Tagjai közé tartozott Alekszejev mintelnök, továbbá Kornyilov, Gyenyikin, Lukomszkij, Romanovszkij tábornokaz Önkéntes Hadsereg képviseletében, Miljukov, Trubeckoj, Fjodorov, Be-leckij és a közismert doni milliomos, Paramonov a kadetok részérõl, továbbáBogajevszkij tábornok és egy Agejev nevû, ebben a társaságban inkább bal-oldalinak számító doni politikus a Doni Hadseregi Kormánytól. Szavinkovkét társával együtt az eszereket képviselte ebben a testületben. A Tanácstagja volt még Sztruve is.23 Gyenyikin tábornok, aki nem volt hajlandó egyszobában együtt tartózkodni a terrorista múltú Szavinkovval, nem vettrészt a tanácskozás ülésein. A Szavinkovot gyûlölõ Lukomszkijt is csak ne-hezen sikerült meggyõznie Kornyilovnak, hogy vegyen részt a Tanács mun-kájában. Szavinkov természetesen tisztában volt azzal, hogyan viszonyul-nak hozzá a tábornokok, de megpróbálta elfogadtatni magát velük.24
Ilyen körülmények között meglepõ, hogy a testület éppen Szavinkovotbízta meg azzal, hogy dolgozzon ki egy politikai deklarációt, amely a nyil-vánosság számára összefoglalja az önkéntesek fõbb célkitûzéseit. Szavinkovtervezete azonban nem nyerte el a többség tetszését, mert a nyilatkozatter-vezet az eredeti összetételû Alkotmányozó Gyûlés összehívására hivatko-zott, amelyben az eszerek szereztek többséget. A tábornokok és kadetok vi-szont éppen az utóbbi miatt csak az újonnan megválasztandó Alkotmányo-zó Gyûlésre gondoltak. A sok jobboldali tiszt ugyanis nem látott nagy kü-lönbséget a bolsevikok és az eszerek között. Ami Szavinkov tervezetét illeti,a politikai tanácskozás tagjai úgy döntöttek, hogy átdolgozás végett odaad-ják Miljukovnak, akinek a verzióját végül elfogadták.25 Szavinkovot való-színûleg azért bízták meg a deklaráció megfogalmazásával, mert õ forradal-mi múlttal rendelkezett, tehát azt remélték, hogy így a lakosság könnyeb-ben fogadja el majd a deklarációt. Az is valószínû, hogy a tábornokok ezt adeklarációt nem is tartották olyan fontosnak, ha a megfogalmazását a tõlükpolitikailag teljesen idegen személyre bízták. Érezve a környezetének a nega-
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tív hozzáállását, Szavinkov nemsokára elhagyta Novocserkasszkot, és visz-szatért a központi kormányzóságokba. A tábornokok és tisztek többsége nem tulajdonított túlzottan nagy jelen-tõséget a Doni Polgári Tanácsnak, illetve a hozzá hasonló intézményeknek,annál is inkább mert az egész triumvirátust és a Tanácsot egyelõre csakpotenciálisan lehetett hatalmi szervnek tekinteni. Inkább fikcióról volt szó.A 2000-3000 önkéntes katonával ugyanis még a Don-vidéken sem lehetett�rendet teremteni�, nem hogy egész Oroszországban. Kalegyin ugyan tagjavolt a triumvirátusnak, illetve képviselõi hivatalosan ott voltak a Doni Pol-gári Tanácsban, de a tábornokok népszerûtlensége miatt ezt nem nagyonhangsúlyozta. Kalegyin döntõen mint doni atamán lépett fel és a kozák kor-mányzati és képviseleti intézményekre támaszkodott. Azok sem voltak túlerõsek, de tekintélyük a Don-vidéken mindenképpen nagyobb volt, mint az�idegen� és �exterritoriális� Önkéntes Hadseregé. Az atamán legfõbb gond-ja szintén a megbízható hadsereg szervezése volt. Kiderült, hogy a frontrólhazatérõ kozák csapatokat sem lehet egyben tartani. Kalegyinnak is önkén-tes alapon kellett toborozni a Doni Hadseregének elsõ egységeit. A hatalmafõleg a konzervatívabb, az elsõ világháborús frontokat meg nem járt kozá-kokra támaszkodott, akik harciasabbak voltak a szovjethatalommal szem-ben, mint a frontról hazatérõ fiaik. A kozák falvakban és állomásokon meg-indult sokszor a családokon belül is húzódó konfliktus az �öregek� (sztariki)és a frontról hazatért �fiatalok�, avagy �frontharcosok� (frontoviki) között. Ez aharc néha nagyon kegyetlen volt. Don-vidéken is egyre kaotikusabb viszo-nyok uralkodtak el.1918 januárjában az Önkéntes Hadsereg már körülbelül 5000 fõbõl állt.Ezzel egyidejûleg azonban a szovjethatalomnak is sikerült tekintélyesebbhaderõt vezényelni a kozák területek határaira, és nyilvánvaló volt, hogyezen csapatok feladata a Don-vidék �megtisztítása� lesz. Kalegyin és az ön-kéntesek vezetõi egyaránt belátták, hogy helyzetük majdnem reménytelen.A frontról hazatérõ fiatal kozákok érdektelensége miatt kudarcba fulladt aDoni Hadsereg megszervezésének a kísérlete is. Az Önkéntes Hadseregsem képviselt jelentõs erõt, ugyanakkor viszonylag népszerûtlen volt a he-lyi lakosság körében, amely attól félt, hogy az önkéntesek miatt belesodró-dik egy véres polgárháborúba. Kornyilov és Alekszejev ezért úgy döntött,hogy kis létszámú hadseregüket átviszik a szomszédos Kubán-vidékre. Azönkéntesek nem akartak részt venni Novocserkasszk védelmében sem. Ka-legyin atamán nem akarta harc nélkül elhagyni fõvárosát, azért védekezés-re rendezkedett be, de arra már nem volt módja, mert 1917. január 29-én(azaz február 11-én) öngyilkosságot követett el. Halála felrázta híveit, de abolsevikok elõrenyomulása már megállíthatatlan volt. Rosztov elhagyása után a harcok következtében 2500 fõre apadt Önkén-tes Hadsereg elkezdte az úgynevezett elsõ kubáni vagy más néven �jegeshadjáratát� (legyanoj pohod), amely késõbb mélyen beépült a bolsevikellenesfehér harc mitológiájába. A hadseregnek nevezett nagyobb partizánosztagugyanis a külvilágtól elzárva, ellenséges környezetben találta magát a dél-
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oroszországi jeges pusztákon és az Észak-Kaukázus lejtõin. Összes tartalé-kukat, sebesült társaikat magukkal cipelve, állandóan a nyomukba eredõvörös csapatokkal harcolva az Önkéntes Hadsereg élethalálharcát vívta avörös ellenségével, a téllel és harcuk kilátástalanságának érzésével. Problé-máikat csak tetõzte, hogy 1918. március 31-én (azaz április 13-án) Jekatye-rinodar alatt egy eltévedt ágyúgolyó következtében meghalt Kornyilovtábornok, a fehér mozgalom egyik szimbóluma. Alekszejev tábornok márkomolyan fontolgatta, hogy egyetlen, amit az adott helyzetben meg lehetmég tenni, hogy kitörnek az ellenséges gyûrûbõl, és legalább életüketmegmentve szétszóródnak a Kaukázusban, illetve azon túl. Onnan pedigmár nem lesz olyan nehéz külföldre menekülni.26 A �Fehér Ügy� reményte-lennek tûnt.

A DÉL-OROSZORSZÁGI KOZÁK ÁLLAMALAKULATOK SZÜLETÉSE ÉS MÛKÖDÉSE
A dél-oroszországi szovjethatalom ellen folytatott harc történetében a for-dulatot, ugyanúgy mint a Volga-vidéken és Szibériában, 1918 tavasza hoztameg. Ebben a központi szerepet a kozákok játszották. Kalegyin atamán ve-reségének egyik legfõbb oka ugyanis abban rejlett, hogy a legtöbb egyszerûkozák várakozó álláspontra helyezkedett, azaz elõször ki akarta várni, mithoz az új hatalom, és mindenképpen el akart kerülni egy véres polgárhábo-rút. A hangulatváltás mögött döntõen a szovjethatalom parasztságot sújtópolitikája állt. Az új hatalom tudta, hogy a fennmaradásához biztosítaniakell a városok élelmiszer-ellátását. Az élemiszert csak vidéken lehetett meg-szerezni, azonban a parasztság a zavaros körülmények között nem akartatermékeit odaadni a bizonytalan helyzetû új kormánynak. A parasztság vo-nakodását a kormány erõszakkal próbálta megtörni, és elkezdõdött a rek-virálás, amely gyors hangulatváltáshoz vezetett a falusi lakosság körében.A feszültséget növelte, hogy szociálisan a falu is megosztott volt. A kozákvidékeken mindez azzal párosult, hogy itt tulajdonképpen két eltérõ szo-ciokulturális csoport került egymással szembe � az általában jobb módúkozákság és a szegényebb orosz parasztság. A szovjethatalom fõleg az utób-bira próbált támaszkodni, ami megnövelte a kozákság ellenszenvét az újhatalommal szemben.27 A kozákok jelentõs része félt a föld újraelosztásátólis, amit a bolsevikok megígértek a térség szegényebb parasztjainak, akiktöbbnyire nem voltak kozákok. Ezenkívül a Népbiztosok Tanácsa 1918 már-ciusában kénytelen volt aláírni a breszt-litovszki békét, ami felháborította anemzeti érzelmû oroszok többségét, és hazafias jelszavakat adott a �haza-
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árulónak� kikiáltott bolsevikok ellenségeinek kezébe. A béke következtébenpedig a fegyelmezett német és osztrák�magyar csapatok megszállták a voltcári birodalom jelentõs nyugati területeit, eljutva egészen a Don-vidékhatáráig. Mindezek a fejlemények és tényezõk fontos szerepet játszottak az1918 tavaszán elkezdõdött kozák felkelések történetében, amelyek sajátoskozák regionális államiságok megszületéséhez vezettek.A kozák államiság megszületésének és mûködésének vizsgálatára leg-inkább a Don- és a Kubán-vidék alkalmas. E két vidék volt ugyanis a leg-nagyobb és leggazdagabb a kozák területek közül. Ezenkívül földrajzi elhe-lyezkedésük, történelmük és társadalmi szerkezetük is indokolttá teszi rész-letesebb vizsgálatukat. A jelen könyv ezért részletesen csak e két kozákvidék történelmével foglalkozik, a többivel pedig csak érintõlegesen.

1. A �Nagy Doni Hadsereg�
A Don-vidéken az igazán jelentõs bolsevikellenes ellenállás 1918 tavaszánkezdõdött el. A már részletezett okok miatt akkor nagyon sok faluban a férfilakosság zöme csatlakozott a kozák tisztek által szervezett felkelõ szabad-csapatokhoz. A felkelés ugyan sok helyen spontánnak tûnt, azonban azt abolsevikellenes tisztek gondos elõkészítõ-szervezõ munkája elõzte meg.A külpolitikai helyzet szintén kedvezõen alakult. A központi hatalmak általa Szovjet-Oroszországra ráerõszakolt breszt-litovszki béke következtében aszovjethatalom gazdaságilag, katonailag és erkölcsileg meggyengült. AzUkrajnát megszálló, az orosz belviszályban viszont többé-kevésbé semlegesnémet és osztrák�magyar csapatok a tavasz végén megjelentek a Don-vidékhatárainál is. Ez megkönnyítette a kozák felkelõk helyzetét, mert errõl az ol-dalról nem kellett többé tartaniuk a bolsevik támadástól. Ezenkívül a fel-kelés alatt megerõsödtek a korábban inkább csak lappangó kozák autono-mista-regionalista törekvések. Mindez ahhoz vezetett, hogy a felkelés soránkialakult rezsim viszonylag gyorsan tudott konszolidálódni.A konszolidációban fontos szerepet játszott a felkelés tényleges vezetõit,a felkelt falvak és a csapatok képviselõit, illetve a korábbi Ideiglenes DoniKormány tagjait tömörítõ Don Megmentésének Köre (Krug szpaszenyija Dona)és az általa doni atamánná megválasztott Krasznov tábornok. Ugyanez atestület fogadta el Krasznov követelésére azokat az alaptörvényeket, ame-lyek aztán több mint egy fél éven át meghatározták a múltból visszahozottNagy Doni Hadsereg (Vszevelikoje Vojszko Donszkoje) nevû doni államalakulatbelsõ életét. Ezek a törvények a cári korszak törvényeibõl indultak ki, ésnemcsak a szovjethatalom, hanem az Ideiglenes Kormány rendelkezéseit ishatályon kívül helyezték. Erre Gyenyikin és Kolcsak rendszere soha nemvállalkozott, hiszen azok elismerték a februári rezsim jogfolytonosságát. Az alaptörvények értelmében a cár hatalma a Don-vidéken a választottatamán kezébe ment át. Az atamán jóváhagyása nélkül semmilyen jogsza-bály nem emelkedhetett jogerõre, õ nevezte ki a doni kormány elnökét és
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tagjait, egyedül õ volt jogosult a hadi- vagy a rendkívüli állapot kihirde-tésére, a hadsereg teljes egészében neki volt alárendelve, továbbá az õ kom-petenciájába tartoztak a külügyek, a kegyelem gyakorlása, a katonai kine-vezések és az elõléptetések. Rendeleteit ugyan a miniszterelnök vagy azadott ügyben illetékes miniszterek ellenjegyezték, de miután azok kineve-zése és visszahívása az atamán hatáskörébe tartozott, ez nem számíthatottaz atamáni egyeduralom komoly korlátozásának.28 A doni alaptörvényekazonban azt is meghatározták, hogy a késõbbi Nagy Kör (Bolsoj Krug) meg-választása29 után a kormány tagjai már nemcsak az atamánnak, hanem aNagy Körnek is felelõsséggel tartoznak majd.30
Az alaptörvények meghatározták a doni állampolgárok és kozákok jo-gait és kötelességeit, továbbá kimondták, hogy a Don-vidéken a pravoszlávegyház elsõbbséget élvez, de a többi felekezet tagjai is szabadon gyakorol-hatják a vallásukat. Az alaptörvények ezenkívül kimondták a magántulaj-don sérthetetlenségét, és meghatározták a születõben lévõ állam szimbólu-mait � a kék, sárga és vörös színû sávokból álló zászlót, a karddal, puskávalés kozák sapkával felszerelt, hordón ülõ, meztelen kozákot ábrázoló államicímert és a �Megmozdult, felkelt a pravoszláv Csendes Don� címû himnuszt.31

Az alaptörvények megkülönböztették a doni állampolgárság és a doni ko-zákság fogalmát, tehát nem minden doni állampolgár volt egyben kozák is. Az ilyen jellegû törvények elfogadását a Don Megmentése Körének szo-ciális és politikai összetétele tette lehetõvé. A 130 tagú testület kisebb rész-ben monarchista érzelmû tisztekbõl, nagyobb részben a Krasznov által�szürkének� nevezett öreg gazdákból és egyszerû kozákokból állt. A tiszteketleszámítva nagyon kevés értelmiségi volt köztük.32 Ez jól jött az inkább kon-zervatív érzelmû, ugyanakkor jó színészi és szónoki képességekkel megál-dott és a demagógiától sem visszariadó Krasznovnak. Az értelmiséget nemnagyon kedvelõ atamán (bár mint tehetséges szépíró tulajdonképpen õ isértelmiséginek számított) nagyra értékelte azt, hogy a Kör tagjai nem szer-vezõdtek pártokba és frakciókba, hanem általában tekintélyesebb elöljá-róikra és fõleg az atamánra hallgattak. Krasznov sikere elsöprõ volt � 107képviselõ õrá szavazott, 10 képviselõ tartózkodott és csak 13 szavazott elle-ne. A dolog szépséghibája az volt, hogy a testület csupán korlátozott man-dátummal rendelkezett. A kozák vezetõk és képviselõk ugyanis megálla-podtak abban, hogy az ideiglenesnek és rendkívülinek tekintett Don Meg-mentése Kör üléseinek befejezésétõl számított két hónapon belül rendesNagy Kört kell összehívni, amelyen jelen lesznek azoknak a falvaknak éscsapatoknak a képviselõi is, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak részt

65Dél-Oroszország

28 Krasznov, P. N.: Vszevelikoje Vojszko Donszkoje. ARR. V. kötet. 194.
29 A Don Megmentésének Körére ugyanis úgy tekintettek, mint rendkívüli és ideiglenesintézményre.
30 Krasznov, P. N.: i. m. 196.
31 Uo. 196�197.
32 Uo. 190.



venni az elsõ Körön. A két kör ülései közötti idõszakra a teljhatalmat Krasz-nov atamán kapta meg.A tervezett Nagy Kör megválasztására 1918 augusztusában került sor,amikor a Don-vidék legnagyobb részérõl már kiszorították a vörösöket.Választójoggal csak a kozákok rendelkeztek, kivéve azokat, akik fegyverrela kezükben harcoltak a felkelõk ellen a bolsevikok oldalán.  A megválasztottképviselõk közül 265-en a kozák településeket képviselték és 74-en a har-coló egységeket. Most is többségben voltak az egyszerû földmûvesek, akika Kör 65%-át tették ki. A képviselõk 12,6%-a tiszt volt. A Nagy Kör azonbanmár nem volt annyira �szürke�, mint az elsõ, mert a delegátusok több mint30%-a közép-, esetleg felsõfokú végzettséggel rendelkezett, azaz a Körönbelül megjelent a Krasznov számára oly utálatos értelmiség.33 Ez a testület243 szavazattal újból Krasznovot választotta doni atamánná.34 Az augusz-tusban összhívott kozák parlament azonban már nem volt a régi. Nemcsakmonarchisták és politikailag tapasztalatlan gazdák és katonák ültek benne,hanem a doni kadetokhoz és eszerekhez tartozó újságírók, ügyvédek, ta-nárok és vállalkozók is. Rájuk már másként hatottak az atamán beszédei,mint a kevésbé képzett kollégáikra. Ugyanakkor õk is kozákok voltak, is-merték a többséget alkotó egyszerû kozákság mentalitását, amely részbenõket is befolyásolta. Emiatt viszonylag hatékonyan tudtak politizálni. A ház-elnöknek pedig Vaszilij Harlamovot, a közismert doni kadet politikust,történészt és pedagógust választották, aki elõzõleg mind a négy Állami Du-mának is tagja volt, tehát hosszú politikai és parlamenti gyakorlattal ren-delkezett. A Nagy Kör már 1918 szeptemberében több ponton módosította az alap-törvényeket. A Nagy Doni Hadsereget most is önálló államnak deklarálták,amely a népszuverenitás és a népuralom elvén alapszik.35 A legfelsõbbállamhatalmi szerv a törvényhozó Hadi Kör (Vojszkovoj Krug) lett. A végre-hajtó hatalom pedig a Kör által három évre választott doni atamánra voltbízva. Az atamán természetesen csak doni kozák lehetett. A Hadi Kör tag-jait szintén három évre választották. A Kör hatáskörébe tartozott a törvény-hozás, a már említett atamánválasztás, a költségvetés elfogadása, az am-nesztia kihirdetése, a háború és a béke kérdésérõl való döntés, a politikai ésgazdasági szerzõdések jóváhagyása, illetve a behívandó katonák kontin-gensének megállapítása. A Kör továbbá kérdéseket intézhetett a kormány-hoz és bíróság elé citálhatta a képviselõket, az atamánt, a minisztereket, azállami ellenõrt vagy a hadsereg titkárát. A különbözõ javak koncesszióbaadása, illetve az állami földek hosszú távú bérbeadása szintén a Kör kompe-tenciájába tartozott. 
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33 Kazaki Rossziji. 2-ja knyiga. Donszkoje kazacsesztvo v grazsdanszkoj vojnye 1918�1919. I. rész. Szerk.: Averjanov, J. G. Moszkva, 1993. 26�27.
34 Uo. 28.
35 Itt az orosz narodopravsztvo szót használták, amelynek pontos magyar fordítása anépkormányzás vagy a néphatalom. A korabeli orosz kifejezés valódi jelentése azonbaninkább megfelel a mai magyar népszuverenitás fogalmának.



A módosított alaptörvények értelmében az államfõi szerepet betöltõ do-ni atamán most már nem rendelkezett abszolút vétójoggal, csupán halasztóhatályú szuszpenzív vétójoga maradt. Ez azt jelentette, hogy egyet nemértése esetén a Kör által elfogadott jogszabálytervezeteket egy héten belülvisszaküldhette a Hadi Körnek. Amennyiben azonban a Kör újból megsza-vazta a jogszabályt, azt az atamánnak haladéktalanul ki kellett hirdetnie. Azatamáni vétó leszavazásához a �parlamentnek� nem is volt szüksége minõsí-tett többségre. Ugyanakkor az atamán is rendelkezett törvénykezdeménye-zési joggal. Az õ hatáskörébe tartozott továbbá a kapcsolattartás a külföldiországokkal, a nemzetközi szerzõdések megkötése, a követek és konzulokkinevezése. Ha a körülmények úgy diktálták, egyedül is hadat üzenhetett,azonban ezzel egy idõben össze kellett hívnia a Kört. Az atamán továbbá akormánnyal való egyetértésben hadiállapotot hirdethetett ki. Az egyéni ke-gyelem gyakorlása szintén az õ hatáskörébe tartozott.A doni kormányt hivatalosan a Részlegeket Irányítók Tanácsának (Szovjetupravljajuscsich otgyelami) hívták. A testület elnökét az atamán nevezte ki.A többi �minisztert� a kormányfõ javaslatára szintén az atamán nevezte ki éshívta vissza. Az atamánnak az egyes kormányzati részlegeket érintõ paran-csait és rendelkezéseit az illetékes miniszternek és/vagy a kormányfõnekellenjegyeztetnie kellett. A Kör elõtt az atamánnal együtt õk viselték a fele-lõsséget. Az alaptörvény módosításai értelmében tehát az atamán felelõslett a Hadi Kör elõtt, és a miniszterekhez is lehetett interpellációt intézni.A háború idõszakára az atamán különleges jogosítványokat kapott, ame-lyek azonban nem érintették a fenti rendelkezéseket. Az atamán és kor-mányzata a háború ideje alatt is a kozák parlament ellenõrzése alatt maradt.Háborús jogosítványai fõleg a lakosság mozgósítására, a munkára való kö-telezésére, új katonai csapatok szervezésére, katonai hitelek felvételére (ittkellett viszont a kormányfõ beleegyezése is) és a közlekedési eszközök rek-virálására vonatkoztak.36
Az alaptörvények minden hiányossága ellenére a Don-vidéken egy idõ-re valóban kialakult a viszonylag rendezett �államiság� (�goszudarsztven-noszty�), amelyben a végrehajtó vezetõket a választott képviseleti szervekellenõrizték. Természetesen a választott Hadi Kör nem tekinthetõ valódinépképviseleti parlamentnek, hiszen a nem kozák lakosság széles rétegei kivoltak rekesztve a hatalomgyakorlásból. Továbbá tény, hogy az atamán ha-talma a háborús körülmények között nagyobb volt, mint ahogyan az azalaptörvényekbõl következett volna. A polgárháborús Don egyáltalán nemvolt mentes a különbözõ atrocitásoktól, a terrortól és az önkényeskedések-tõl. A katonák hatalma itt is nagy volt. Ugyanakkor el kell ismerni, hogy aKör valódi vitákat rendezett és a legfontosabb döntéseket itt hozták meg.Tagjait pedig több jelölt közül választották, továbbá a kozák delegátusok
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36 Osznovnije zakoni Vszevelikovo Vojszka Donszkovo. In: Szbornyik zakonov prinya-tih Bolsim Vojszkovim Krugom Vszevelikovo Vojszka Donszkovo. Novocserkasszk, 1918.65�71.



kapcsolatban álltak a választóikkal, ismerték azok hangulatát, amelyhezalkalmazkodniuk kellett. Mindez nagyon ritka volt a fehérgárdista táborno-ki rezsimekben, bár a kozák parlamentarizmust nagymértékben korlátoztaazon kirekesztõ jellegû jobboldali kozák populizmus, amely a polgárháborúvégéig befolyásolta a kozák vezetõk jelentõs részét. Az új doni atamán, a mozgalmas életû Pjotr Nyikolajevics Krasznov(1869�1947) Szentpétervárott született, egy kozák tábornok-történész csa-ládjában. A katonai pálya, az irodalom és a publicisztika iránti vonzalmát fiavalószínûleg tõle örökölte. A katonai iskolák elvégzése után lovassági tiszt-ként szolgált. 1897-ben mint a cári diplomáciai misszió katonai kíséreténeka parancsnoka néhány hónapot Etiópiában is eltöltött. Az ottani élményei-rõl könyvet írt. Késõbb mint haditudósító, illetve tiszt ellátogatott mégKínába, Perzsiába és Törökországba. Folyamatosan publikált katonai és iro-dalmi témákról egyaránt. 1910-ben ezredes lett, és az elsõ világháborúbanmár egy hadosztályt vezetett. Közvetlenül nem vett részt Kornyilov tábor-nok puccskísérletében, azonban 1917 októberében már õ vezette a kozákcsapatokat Pétervár ellen. Akkor Krasznov rövid idõre a bolsevikok fogsá-gába esett. Viszonylag hamar kiszabadult, csupán azt kellett megígérnie azúj hatalomnak, hogy többé nem emel fegyvert ellene. Adott szavát hamarmegszegve, 1918 tavaszán már ott volt a doni kozák felkelés szervezõi kö-zött, és 1918 májusától egészen 1919 februárjáig Krasznov volt a doni atamán.Amikor Gyenyikin tábornokkal való konfliktusai miatt távozni kényszerültposztjáról, a Jugyenyics tábornok vezette északnyugati szovjetellenes front-ra ment, majd innen Németországba emigrált. Az emigrációban részt vettkülönbözõ monarchista és kozák szervezkedésekben, emellett pedig tör-ténelmi, illetve az emigránsok életét ábrázoló regények írásával foglalko-zott. A második világháború alatt együttmûködött a náci Németországgal,emiatt a háború után a Szovjetunióba vitték, elítélték és kivégezték.37
Krasznov a legtöbb fehérgárdista tábornokhoz hasonlóan monarchistaérzelmû volt. Emlékirataiban büszkén vállalta, hogy a Don MegmentésénekKöre tulajdonképpen az õ befolyása alatt hozta meg a cári törvényekrehasonlító doni alaptörvényeket, illetve hatálytalanította a februári rezsimtöbbi vívmányát és visszatért az 1917 elõtti törvényekhez. Véleménye sze-rint ugyanis a cári törvények megszokottak voltak a nép számára, ismertékés értették, azért nem volt célszerû érvényteleníteni azokat.38 Ugyanakkornem táplált illúziókat a doni kozákság többségének monarchizmusáról.A polgárháború befejezése után, 1922-ben Berlinben kiadott VszevelikojeVojszko Donszkoje c. (Nagy Doni Hadsereg) visszaemlékezéseiben elismerte,hogy az egyszerû kozákok és parasztok nem kívánták a restaurációt. A mo-narchia fogalmával ugyanis a kozákok elsõsorban a nehéz és számukra költ-séges katonai szolgálatot, a parasztok pedig a földbirtokosok visszatérését
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37 Usakov, A. I.: Isztorija grazsdanszkoj vojni v lityerature russzkovo zarubezsja. Opitizucsenyija. Moszkva, 1993. 108�113.
38 Krasznov, P. N.: i. m. 197.



kapcsolták össze, illetve féltek a nemesi birtokok feldúlásáért járó büntetés-tõl. Ezentúl azonban tulajdonképpen mindegy volt nekik, hogy hazájukmonarchia-e vagy köztársaság, sokan nem is nagyon értették, hogy mi a kü-lönbség e két fogalom között. Ezenkívül Krasznov szerint a kozákoknak tet-szett a �függetlenségük�, amikor saját fórumaikon dönthettek saját ügyeikrõl.39
Krasznov orosz nacionalista is volt, nacionalizmusa azonban eltért a nemkozák származású fehérgárdista tábornokok nagyorosz birodalmi centralis-ta nacionalizmusától, legalábbis 1917 után. Az atamán ugyanis alapvetõenügyes és pragmatikus politikus volt, aki felfogta, hogy az adott pillanatbana sikerhez a sajátos kozák nacionalizmus meglovagolásán és a németekkelvaló együttmûködésen keresztül vezet az út. A kozák nacionalizmus alap-vetõen nem vált el az orosz nacionalizmustól, a kozákok általában oroszok-nak is érezték magukat, sõt bizonyos szempontból az átlagnál jobb és hûsé-gesebb oroszoknak. Ugyanakkor erõs regionális kötõdéseik és nagyobb szo-ciális privilégiumaik részben elkülönítették õket a nagyorosz tömegektõl.Egyes buzgó kozák publicisták ezért néha arról értekeztek, hogy a bolseviz-mus legyõzéséhez szükség lenne a birodalom egész lakosságának az �elko-zákosodására�. Ezzel egyidejûleg más kollégáik idõnként arról írtak és szó-nokoltak, hogy a nem kozák orosz parasztokat ki kellene telepíteni a kozákvidékekrõl. Amikor tehát sajátos rendi helyzetükbõl fakadó gazdasági éspolitikai privilégiumaik kerültek ellentétbe a birodalom érdekeivel, logikusmódon az elõbbieket részesítették elõnyben. Az atamán emiatt elsõsorban akozákok rendi érdekeinek képviselõjeként igyekezett fellépni, és mindigkövetkezetesen elzárkózott attól, hogy a kozákokon kívül másokat is a poli-tikai hatalom közelébe engedjen. Krasznov tehát elsõdlegesen a konzer-vatív, földjeit az újrafelosztástól féltõ kozákság érdekeinek a szószólója volt.Foglalkozás és életmód tekintetében a kozákok többsége paraszt volt.Ebbõl az is következett, hogy a korabeli értelmiség hazafogalmától eltérõenhazájuknak elsõsorban szûkebb pátriájukat tekintették. A parasztokhoz ha-sonlóan a kozákokra is jellemzõ volt egyfajta népi pragmatizmus, amelytõltávol állnak a fennkölt, de megfoghatatlan eszmék, sõt a földkérdést leszá-mítva az egész politika. Annál jobban foglalkoztatták õket viszont a konkrétgazdasági érdekek és szociális gondok. Az ilyen tömeg addig volt harcbavihetõ, amíg közvetlenül fenyegetve érezte magát. Idegen volt azonban tõlea reménytelen eszmei ragaszkodás a németellenes háborúhoz akkor, ami-kor már biztosnak tûnt, hogy nincs esély a gyõzelemre. Ugyanakkor a ko-zákság katonai mivolta miatt mégiscsak fegyelemre volt szoktatva, tehátegy ideig a saját szûkebb hazája határain túl is hajlandó volt harcolni, fõlegha vezetõik megfelelõen elmagyarázták a harc céljait és fellelkesítették õket.Ezenkívül a hadizsákmány reménye is serkentõleg hatott rájuk. Harci ked-vük és lelkesedésük azonban nem tartott a végtelenségig. Krasznov termé-szetesen mindezt tudta.Leegyszerûsítés lenne azonban Krasznovot, szûkebb környezetét és az
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egész fehér kozák mozgalmat csupán kozák autonomistának, netán szepa-ratistának tekinteni. Az antibolsevizmus, az orosz nacionalizmus és a kozákautonomizmus nagyon is keveredett a kortársak gondolkodásában. Krasz-nov, aki késõbb sajnálkozott, hogy a nagy szovjetellenes hadjáratokat szor-galmazó Gyenyikin és a külföldi szövetségesek miatt a Don-vidék nem tu-dott olyan, a Szovjet-Oroszországtól független országgá válni, mint Finnor-szág, Észtország vagy Grúzia,40 1918-ban a bolsevikok legádázabb ellenfeleiközé tartozott. Gyengeségükkel számolva õ is Moszkvában akarta megver-ni õket. A doni kozákok 1918-as tavaszi felkelése nem sokkal a breszt-litovszkibéke megkötése után tört ki, éppen akkor, amikor a németek és a velükszövetséges osztrák�magyar csapatok megkezdték a békekötés által meg-szerzett területek megszállását. Ezzel a volt cári birodalom a dezintegrációkövetkezõ fázisába ért. Ebben a fázisban fontos szerep jutott Németor-szágnak, amely támogatta az Oroszországból kiválni szándékozó térségeketés népeket. Közismert, hogy a császári Németország már 1917-tõl kezdvearra törekedett, hogy Oroszországot �kikapcsolja� a világháborúból. Ebbõla szempontból a forradalom radikalizálódása jól jött a németeknek. 1918elején viszont, látva Oroszország belsõ gyengeségét és védtelenségét, márnagyobb célokat tûztek ki maguk elé � a fejlett és az élelmiszerben gazdagnyugati peremvidékek kiszakítását a volt cári birodalomból, illetve a néme-tek oltalmát élvezõ új, �független� nemzetállamok létrehozását Oroszor-szág körül. A breszt-litovszki béke és a helyi nacionalista elitek támogatásaUkrajnában, Finnországban, Grúziában, a Baltikumban és máshol egyarántezt a célt szolgálta. Ezenkívül a német vezetésben sokan a peremvidékeknélkül maradt orosz területek további dezintegrációját kívánták, mégpedigSzibériára, az európai területre összezsugorodott etnikai Oroszországra,illetve a különbözõ dél-oroszországi és észak-kaukázusi nemzetiségi és ko-zák regionalista képzõdményeket egyesítõ Délkeleti Szövetségre.41 Ugyan-akkor a bolsevikok megdöntése nem tartozott a németek közvetlen céljaiközé, hiszen azok ideiglenesen a béke és az orosz gyengeség zálogának tûn-tek. A német politika nem volt viszont teljesen egységes ebben a tekintet-ben. Rudolf von Kühlmann külügyminiszter lényegében a megvalósult vo-nalat képviselte � különbéke a végsõkig meggyengült bolsevikokkal, a gaz-dag nyugati és déli peremvidékek elfoglalása, az új államok támogatása, atérségnek a német gazdaság érdekében történõ maximális kiaknázása.42
Más vonalat képviselt a német hadvezetés és a hozzá közel álló konzervatívmonarchista körök. A számukra gyûlöletes bolsevikok támogatása egyrésztlelkiismereti problémát okozott, másrészt nem bíztak a szovjethatalom tar-tósságában. Emellett a német konzervatív monarchista körök el nem hanya-golható része hibának tartotta a szintén konzervatív monarchista Orosz-
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országgal vívott háborút. Ezekbõl a megfontolásokból kiindulva az Erichvon Ludendorff vezette német tábornokok és konzervatívok egy része aszovjethatalom közvetlen vagy közvetett megdöntésének gondolatával fog-lalkozott. A bolsevikok helyett a németbarát orosz konzervatív monarchistá-kat szerették volna hatalomra juttatni. Annak ellenére, hogy idõnként II. Vil-mos is gondolt erre a lehetõségre, tábornokaival együtt rendszerint megha-jolt a bolsevikok megdöntését ellenzõ pragmatikus külügyminisztériumálláspontja elõtt, annál is inkább, mert ukrajnai, baltikumi, dél-oroszországiés fõleg kaukázusontúli terjeszkedésük mindenkit elkápráztatott.43
A németek a független államokká szervezõdõ orosz birodalmi peremvi-dékeken azokat a politikai erõket igyekeztek támogatni, amelyek céljai egy-részt jól illeszkedtek az említett német célkitûzésekhez, másrészt pediggondolkodásukban közel álltak a térséget megszálló német katonaság veze-tõihez. Ez a két követelmény nem mindig esett egybe, például Grúziában anémetek a befolyásos grúz mensevikeket támogatták, a német tábornokokazonban többnyire mégis a konzervatív politikusokat pártolták. Ilyen voltpéldául Pavlo Szkoropadszkij, az ukrán földbirtokosokra és a gazdag pa-rasztságra támaszkodó arisztokrata származású ukrán hetman, illetve aszintén arisztokrata származású finnországi svéd Carl Gustaf Mannerheimtábornok, a finn fehérek vezetõje. Korábban mindketten az udvarhoz közelicári tábornokok voltak, a monarchista eszmék iránti lojalitásuk nem volt vi-tás. A cárizmus bukása után ugyanakkor mindketten pragmatikusan fogtákfel a helyzetet. Pjotr Krasznov tábornok szintén ebbe a körbe tartozott. Amennyiben Krasznov atamán meg akarta tartani a felkelés során meg-szerzett hatalmát, kénytelen volt együttmûködni a németekkel, hiszen azokmár a Don-vidék határainál voltak. A németek, akiknek kapóra jött a fehérés a vörös oroszok közötti konfliktus, bizonyos feltételek között hajlandókvoltak segíteni a fehér kozákokat. A kozákokkal szembeni fõ elvárásuk azvolt, hogy ne vegyenek részt az antant által szorgalmazott németellenes ke-leti front feltámasztásában, továbbá ne hagyják tevékenykedni területüköna németellenes érzelmû csehszlovák hadtestet, illetve a bolsevikellenesháborúhoz szükséges fegyverekért cserébe élelmiszert szállítsanak a néme-teknek. Krasznov tábornok és kormányzata mindezt felfogta és elfogadta. Krasz-novtól és a legtöbb kozáktól idegen volt az a fajta németellenesség, amelyaz Önkéntes Hadsereg vezetõit jellemezte. Ezenkívül Krasznov felelõsségemégiscsak más volt, mint a különítményt irányító önkéntes tábornokoké.Az atamán majdnem ötmilliós kváziállamnak volt a vezetõje. Ezzel részbentisztában volt Alekszejev, Gyenyikin és Lukomszkij,44 annál is inkább, merta németektõl kapott fegyverek egy részét az atamán nekik adta át. Krasz-nov, akit az önkéntesek ennek ellenére szóban tovább támadtak, ezt némiiróniával úgy foglalta össze, hogy õ volt az, aki az antantbarát önkéntesek

71Dél-Oroszország

43 Kíek, J.: i. m. 66�70.
44 Lukomszkij, A. Sz.: Iz voszpominanyij. ARR. VI. kötet. 86�87.



számára a �piszkos� német fegyvereket átvette, �megmosta� a Don folyó-ban, majd tisztán továbbadta nekik. Az ezzel járó szégyen viszont csak azövé volt.45
Gyenyikin tábornok és környezete nem is annyira ezt kifogásolta Krasz-nov viselkedésében, hanem inkább azt, hogy szerintük túl messzire ment anémetekkel való együttmûködésben. A nagyorosz birodalmi nacionalistáklegtöbb ellenérzését fõleg az váltotta ki, hogy Krasznov kezdeményezõ sze-repet játszott a dél-oroszországi és az észak-kaukázusi népek regionális ál-lamalakulatait összefogni próbáló Doni-Kaukázusi Szövetség vagy más né-ven a Délkeleti Szövetség létrehozásában. Ebben az akcióban az önkéntesekvezetõi az egységes Oroszország feldarabolásának potenciális veszélyét lát-ták. Ezekrõl a tervekrõl volt szó ugyanis Krasznovnak abban a II. Vilmosnémet császárhoz írt, 1918. június 28-i keltezésû levelében, amely a donikülügyminisztérium indiszkréciója folytán napvilágra került és nagy bot-rányt kavart. Krasznov a levélben azt kérte a német vezetéstõl, hogy ismer-je el a Don-vidék és a Doni-Kaukázusi Szövetség önálló létezéséhez valójogát. Az utóbbit föderációként képzelte el. Krasznov továbbá szorgalmaz-ta, hogy a németek gyakoroljanak nyomást a bolsevik kormányra annak ér-dekében, hogy a vörös csapatok vonuljanak ki a szervezõdõ Doni-Kau-kázusi Szövetség egész területérõl. Ezzel lehetõvé válna, hogy normális ésbékés viszony alakuljon ki Moszkva és a Don-vidék között. Az atamánmindezért cserébe semlegességre kötelezte el magát, illetve különbözõ gaz-dasági elõnyöket és tõkeelhelyezési lehetõségeket kínált fel a németeknek.46

A levél a Krasznov-éra végéig fontos fegyver maradt az Önkéntes Hadseregvezetõi és az atamánellenes doni ellenzék kezében. A doni atamán és az Önkéntes Hadsereg közötti politikai konfliktusnaknemcsak Krasznov németorientációja volt az oka, az ellentét ennél mélyebbvolt. Gyenyikin és Alekszejev tábornok úgy tekintett magára, mint az egy-séges nemzeti Oroszország egyetlen igazi képviselõjére, és állandóan aztkövetelték az atamántól, hogy csapatait teljes mértékben nekik rendelje alá,mert ezzel a fehér táboron belül megvalósulna a polgárháború vezetéséhezszükséges egységes parancsnokság elve. Gyenyikin és környezete továbbászigorúan ragaszkodott az egy és oszthatatlan Oroszország visszaál-lításához, amelyhez az út szerintük az egységes katonai diktatúránkeresztül vezet. Mindenféle regionális és autonomista törekvés gyanús voltszámára. Krasznov azonban sem politikai, sem katonai értelemben nemvolt hajlandó alárendelni magát Alekszejev és Gyenyikin tábornoknak.Egyrészt biztos volt abban, hogy a németek ezt soha nem engedik meg ne-ki, másrészt az erõviszonyok miatt sem. Nehezen volt elvárható a majdnem60 000 fõs hadsereggel rendelkezõ doni �államfõtõl�, hogy alárendeli magátaz alig 12 000 fõvel rendelkezõ Gyenikinnek.47 Ezenkívül Krasznov viszony-
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lag jelentõs és gazdag területtel rendelkezett akkor, amikor a Gyenyikinhadseregének nem volt saját területe, polgári közigazgatási apparátusa éspénze.Krasznov pozíciója sokáig szilárd volt. Az egyszerû kozák képviselõktöbbsége elfogadta a racionálisnak tûnõ német orientációt. A Körön belülazonban már 1918 augusztusától kezdve komoly atamánellenes ellenzékformálódott, amely mögött fõleg a befolyásos Kadet Párt politikusai álltak,akik közismertek voltak antantbarátságukról. Hozzájuk csatlakoztak azOroszország központi kormányzóságaiból elmenekült különbözõ polgári ésjobboldali politikusok, akiket egyaránt idegesített a kozákság vezetõineknémetbarátsága és autonomizmusa, illetve szeparatizmusa. Fõleg a KadetPárt, továbbá az eszerek és egyes németellenes jobboldali politikusok ugyan-is abban bíztak, hogy az antanthatalmak nem feledkeznek meg róluk, és anémetek legyõzése után megsegítik az oroszokat abban, hogy megdöntséka szerintük németbérenc bolsevik kormányzatot. Emiatt fölöslegesnektekintették azt, hogy a fehérek a háború végén bármilyen formában komp-romittálódjanak e téren. Az ellenzékhez továbbá nemcsak a helyi kadet ér-telmiség csatlakozott, hanem a részben Krasznov kozák sovinizmusával,konzervativizmusával és a nem kozák lakossággal szembeni türelmetlenpolitikájával elégedetlen eszerek is.Krasznov természetesen tudta, hogy a Körön belül befolyásos ellenzékevan. 1918 novemberéig a helyzete így is szilárd maradt, Németország ka-tonai veresége azonban megingatta az atamán pozícióját. Franciaország ésNagy-Britannia ugyanis Gyenyikint tekintette fõ szövetségesének, akinekantantbarátságához Krasznovval ellentétben soha nem férhetett kétség.A fehérek akkor már nagyon várták az elsõ világháborús szövetségeseiksegítségét, amelyre úgy tekintettek, mint a viszonzásra az oroszok helytál-lásáért az elsõ világháborúban. Minden akadályt el akartak hárítani az oroszfehérek és a szövetségesek együttmûködésének útjából. Mindez természe-tesen nem kedvezett azoknak, akik németbarát hírben álltak. Gyenyikin ésa Körön belüli ellenzék kihasználta ezt a közhangulatot, és Krasznovra egy-re nagyobb nyomás nehezedett. Ennek ellenére a doni államot vezetõ ata-mánnak egyáltalán nem volt kedve alávetni magát Gyenyikinnek, akivelmeglehetõsen feszült viszonyban volt. Nemcsak hatalmát féltette Gyenyi-kintõl, hanem attól is félt, hogy a polgárháború lélektanát félreismerõ tábor-nok a politikájával elveszíti a szovjetellenes háborút.48 Gyenyikin tábornoktovábbi hibája Krasznov szerint az volt, hogy nem tudott �népi� jellegetadni harcának, amely így osztály jellegû maradt. Az egy és oszthatatlanOroszország követelésén kívül semmi mást nem tûzött ki zászlajára, semmonarchista, sem republikánus jelszavakat, ezzel viszont egyik tábort semelégítette ki. Az önkéntes tisztekbõl álló hadserege fegyelmezetlen volt, ésaz atamán megkérdõjelezte Gyenyikin stratégiai és taktikai képességeit is.Krasznov kifogásolta azt is, hogy Gyenyikin rugalmatlan nemzetiségi poli-
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tikája és nagyorosz nacionalizmusa fölöslegesen elidegeníti a fehérektõl azukránokat, a grúzokat, a lengyeleket és a többi nemzetiséget.49
Ugyanakkor a fronton kialakult helyzet sem volt rózsás, a nyugati segít-ségre sürgõsen szükség volt. Gyenyikin egyre hangsúlyosabban követelteKrasznovtól, hogy hadseregét teljes mértékben rendelje alá az ÖnkéntesHadsereg vezetõinek, és ne folytasson önálló külpolitikát. Ezenkívül a cent-ralista tábornok azt is kérte a kozákoktól, hogy a hatékony harc érdekébena vasúti közlekedést, a bankügyeket, a postát és a bíróságokat is közösenmûködtessék, természetesen �az egész Oroszországot képviselõ� önkéntesekvezetése alatt. Mindez nagyon fontos volt Gyenyikinnek, és nemcsak elviokokból, hanem azért is, mert attól tartott, hogy a doni példa ragadós lesz.Az Önkéntes Hadsereg hátországának számító Kubán-vidéken már jelent-keztek is az autonomista törekvések,50 az önálló Kubáni Hadsereg létre-hozásának a terve pedig nagyon érzékenyen érintette Gyenyikint, hiszencsapatai legnagyobb részét éppen a kubáni kozákok adták. Az atamán fõlega hadseregek fölötti közös parancsnokságot akarta elhárítani. Kompro-misszumos megoldásként Krasznov azt javasolta, hogy a Doni Hadseregolyan autonóm egységként legyen alárendelve az egységes parancsnokság-nak, amelyben a kinevezések és a fontos döntések meghozatala az atamánrésztvételével történik majd. A doni kozákok tehát az atamánon keresztülrendelnék alá magukat Gyenyikinnek. Ebben a megoldásban végül meg isegyeztek, bár igazából egyik fél sem volt elégedett. Krasznov még azt kérteGyenyikintõl, hogy a megállapodást egészítsék ki egy kihirdetésre kerülõpasszussal, miszerint a doni alkotmány sértetlenül érvényben marad, illetveaz egységes parancsnokság nem jelenti azt, hogy a földkérdés rendezése ésa doni nyersanyagok kikerülnek a Nagy Doni Hadsereg szerveinek ellen-õrzése alól.51
A Krasznovra nehezedõ politikai nyomást azonban ez a félmegoldásnem szüntette meg. A Körön belüli ellenzék állandóan erõsödött. Miutánazonban az atamán népszerûsége a fehér kozákok körében még mindigmagas volt, az ellenzék nem közvetlenül õt, hanem a Doni Hadsereg fõpa-rancsnokát, Gyenyiszov tábornokot támadta, aki viszont az atamán egyiklegfõbb támogatója volt. A Harlamov házelnök és Paramonov, a befolyásoshelyi vállalkozó körül csoportosuló kadet ellenzék egyre hatásosabb propa-gandát fejtett ki az atamán ellen. A propaganda rejtett mondanivalója azvolt, hogy amíg a németbarát hírében álló Krasznov és környezete irányít-ja a doni államalakulatot, addig az nem számíthat igazán komoly segítségrea szövetségesek részérõl.52 Krasznov szorult helyzetében Gyenyikintõl kérterkölcsi és politikai támogatást, de hiába. Az összehívott Nagy Hadi Kör for-málisan nem az atamán lemondását, hanem a legszûkebb környezetébe tar-
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tozó két tábornok (Gyenyiszov és Poljakov) távozását kérte. Krasznov azon-ban saját politikai sorsát összekötötte a két említett tábornokkal, a bizalmiszavazáskor velük együtt alulmaradt, és így távozni kényszerült. Krasznov bukásával a Don-vidék történetében egy nagyon markáns sza-kasz ért véget, olyan szakasz, amikor a Nagy Doni Hadsereg nevû állam-alakulat valóban önálló államra hasonlított, és ugyan erõteljesen behatárolt,de többé-kevésbé önálló kül- és belpolitikát folytatott. Az ebben az idõszak-ban kialakult intézményrendszer továbbra is fennmaradt, azonban 1919februárja után megnõtt a Gyenyikin tábornoktól, azaz a dél-oroszországifehérek legfõbb vezetõjétõl való függõsége. Ehhez nem is volt szükség adoni alkotmány módosítására vagy az új, kétoldalú szerzõdések megköté-sére, elég volt néhány személycsere a döntõ jelentõségû posztokon, illetveaz általános hangulat megváltozása. Miután a hadsereget és a doni külpoli-tikát még Krasznov rendelte alá Gyenyikinnek, Afrikan Bogajevszkij tábor-nok, a februárban megválasztott új atamán már többé-kevésbé kijelölt útonhaladt tovább, annál is inkább, mert a doni exkormányfõ, Bogajevszkij ed-dig is az önkéntes tábornokok és Harlamov házelnök szövetségesei közétartozott. Mindez viszont nem jelenti azt, hogy a Don-vidék és az ÖnkéntesHadsereg közötti viszony teljesen felhõtlen lett, sõt még sok problémát oko-zott a dél-oroszországi fehéreknek. A doni autonomista törekvések ugyanishamar kiegészültek a dél-oroszországi tábornoki rezsim demokratizálásárairányuló törekvésekkel is. 

2. A kubáni kozákság regionális államalapítási próbálkozásai
A következõ kozák vidék, ahol komoly �államépítési� kísérletre került sor aforradalom után, a Kubán-vidék volt. Az Észak-Kaukázus északi lejtõin,illetve az azok elõtti területeken fekvõ Kubán-vidék lakossága megle-hetõsen tarka volt. Tulajdonképpen három elembõl tevõdött össze � a gaz-dasági és jogi szempontból privilegizált helyzetû kozákokból (1 339 430 fõ),a nem privilegizált helyzetû, nem kozák státusú orosz parasztokból(1 646 901 fõ) és az õslakos hegylakókból (136 574 fõ) (gorci).53 Eltérõen a donikozákoktól, akik (leszámítva bizonyos szociális különbségeket) tulajdon-képpen homogén csoportot alkottak, a kubáni kozákság két részre oszlott �a csernomorcira, azaz a fekete-tengeriekre és a linyejcire, azaz a vonal mentiekre.Az elõbbiek azoknak a zaporozsjei kozákoknak voltak a leszármazottai, akika zaporozsjei szabad államuk legyõzése után nem menekültek el Törökor-szágba, hanem hûségesek maradtak Oroszországhoz, és �fekete-tengeri ko-zákok� néven önálló kozák �hadsereget� alkottak. A �vonal mentiek� részbena 17. század végén a Don-vidékrõl Kubán-vidékre telepített kozákokból,részben pedig 1802-ben a szintén odatelepített Jekatyerinoszlavi Kozák
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Hadsereg kozákjaiból rekrutálódtak. Azért hívták õket vonal mentieknek,mert a Kubán folyó mentén húzódó határvonalat kellett védeniük az azontúl élõ különbözõ nemzetiségek támadásaival szemben. Amíg tehát a �fekete-tengeriek� döntõen ukránok voltak, addig a �vonal mentiek� többségükben azorosz etnikumhoz tartoztak. Ennek a ténynek késõbb szerepe volt a kubánikozák állam kül- és belpolitikájában egyaránt. A két csoportból csak 1860-ban alakult meg az egységes Kubáni Kozák Hadsereg (Kubanszkoje KazacsjeVojszko). A kozák és a nem kozák lakosság közötti feszültségeket � csakúgy, mintmáshol � a Kubán-vidéken is fõleg a földkérdés okozta. A kozákok, akik akubáni lakosság körülbelül 40%-át alkották, a mezõgazdasági földterület60%-át birtokolták. A lakosság 52%-át kitevõ nem kozák orosz parasztságugyanakkor csak a földterület 37%-a fölött rendelkezett. A csekély létszámúhegylakók a föld 2,8%-ával bírtak.54 Ezenkívül a nem kozák lakosság politi-kailag sem volt egyenrangú a kozákokkal. A bíróságok és a helyi adminiszt-ráció többnyire a kozákok kezében volt. Ezzel a kérdéssel összefüggött a kozák önkormányzat kérdése is. A Don-vidékhez hasonlóan 1917 folyamán a kubáni kozákok körében hónapról hó-napra erõsödött a sajátos kozák autonomizmus, amelyet fõleg a konzer-vatívabb erõk az addigi privilégiumaik megvédésére igyekeztek felhasznál-ni. A forradalom során létrejött közös, azaz a kozákokat és a nem kozákokategyaránt képviselõ területi hatalmi szervek55 pedig 1917 õszén komoly kon-kurensre találtak a kozák Hadseregi Radában (Vojszkovaja rada) és a HadseregiKormányban (Vojszkovoje pravityelsztvo). A konzervatívabb kozák vezetõk fél-tek az általános jellegû zemsztvo bevezetésétõl, ehelyett inkább a tisztánkozák képviseleti szervek hatalma alá akarták vonni az egész Kubáni Kerü-letet. Az e céllal összehívott Kozák Kerületi Rada (Kazacsja krajevaja rada) ezértoktóberben elfogadta a Kubáni Kerület elsõ alkotmányát, amely a követke-zõ szerény címet viselte: Ideiglenes Alaprendelkezések a Kubáni Kerület LegfõbbHatalmi Szerveirõl (Vremennije osznovnije polozsenyija o viszsich organach vlasz-tyi v Kubanszkom kraje). Az alkotmány elég egyértelmûen kimondta, hogy akubáni kerületi képviselet kozák jellegû lesz, a nem kozák lakosságra pedigúgy tekintett, mint politikailag nem egyenrangú rétegre.56 Ugyanakkor aKubáni Kerület (Kubanszkij kraj) köztársaság lett, amely élén a Kerületi Rada(Krajevaja rada) által választott államfõ állt, akit azonban nem elnöknek, ha-nem atamánnak hívtak. A Kerületi Rada csak alkotmányozásra, illetve anagy horderejû kérdések eldöntésére volt hivatott, a �mindennapi� törvény-hozás a kisebb létszámú Törvényhozó Rada (Zakonodatyelnaja rada) hatáskö-rébe tartozott. Ettõl függetlenül a kubáni vezetõk továbbra is Oroszországrészének tekintették szûkebb hazájukat. Mindezek a változások természetesen felháborodást okoztak a nem
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kozákok körében. 1917 novemberében õk is összehívták saját kongresszu-sukat, amely elítélte a kozákok törekvéseit. A kongresszus legfõbb követelé-sei közé tartozott az általános zemsztvo bevezetése és a földreformot elõ-készítõ bizottságok létrehozása. A kongresszust egyébként a kerület legfõbbvégrehajtó szerve, a Kerületi Végrehajtó Bizottság hívta össze. Ez a bizott-ság igyekezett a továbbiakban is kiállni a nem kozák orosz lakosság érde-keiért.Az októberi és novemberi események azonban önmérsékletre intették azóvatosabb kozák politikusokat, akik keresni kezdték a nem kozák lakosságbolsevikellenes képviselõivel kötendõ kompromisszumot. A két fél képvi-selõi a kompromisszum kidolgozása érdekében létrehoztak egy egyeztetõbizottságot, amely végül három rendelettervezetet alkotott meg. Ezek értel-mében az összoroszországi alaptörvények elfogadásáig a Kubáni Kerületlakossága jogosult önállóan létrehozni az ideiglenes helyi hatalmi szerve-ket, de nem rendi alapon. A választójogot nem a kozák státushoz, hanemcsak a helyben lakási cenzushoz akarták kötni. Végül megállapodtak abbanis, hogy a kozák helyi önkormányzati és közigazgatási szervek kiegészül-nek a nem kozák lakosság képviselõivel, akiket tulajdonképpen kooptálnak,mégpedig az arányos elv alapján.57
A kozák törvényhozás sovinisztább többsége vonakodott ennek a komp-romisszumnak az elfogadásától. Csakhogy közben megerõsödött a bolse-vikok befolyása a paraszti lakosság körében, emiatt a kozák vezetõknek de-cemberben megint tárgyalóasztalhoz kellett ülni és kidolgozni egy új komp-romisszum irányelveit. Ezek lényege az volt, hogy együttesen nem ismerikel a szovjethatalmat, a központi hatalom kérdésének az eldöntését az Alkot-mányozó Gyûlésre bízzák, és egyelõre nem foglalkoznak a dél-oroszorszá-gi föderáció kérdésével sem. A legfontosabb pont pedig az úgynevezett�paritásos rendszer� bevezetése volt, amely értelmében a kormányzati, köz-igazgatási és önkormányzati helyek fele a nem kozák lakosságnak járt vol-na. A kompromisszumos megállapodás következtében 1918 január végénvalóban megalakult a paritásos Kerületi Kormány, amely öt kozák, öt nemkozák és egy hegylakó miniszterbõl állt. A �paritásos rendszer� napjai azonban meg voltak számlálva. A bolsevi-kok csapatai ugyanis feltartóztathatatlanul közeledtek Jekatyerinodar felé.Ezen nem változtatott az sem, hogy 1918 februárjában a kubáni képviselõkkikiáltották a Szovjet-Oroszországtól független Kubáni Népköztársaságot.58

1918 február végén az atamán, a Kerületi Kormánnyal és a TörvényhozóRadával együtt menekülni kényszerült. A fõvárosukba pedig legközelebbcsak 1918 augusztusában tudtak visszatérni. A kozák vezetõk természetesen nem akartak beletörõdni a vereségbe.A kubáni falvakban �bujdosva� kapcsolatba léptek a szintén ott tartózkodóés állandóan harcban álló Önkéntes Hadsereggel. A jelentéktelen katonai

77Dél-Oroszország

57 Pokrovszkij, G.: i. m. 19.
58 P. M-j: K isztoriji Kubanszkoj vlasztyi. Prága, 1929. 4.



erõt képviselõ két bujkáló és üldözött fél megállapodást kötött a jövõbelibolsevikellenes együttmûködésrõl. Ezzel a megállapodással a kubáni kozákautonomisták hosszú idõre egybekötötték sorsukat az Orosz Birodalom ma-radéktalan visszaállításáért harcoló önkéntes tábornokokkal. A megállapo-dás értelmében a szovjetellenes kubáni kozák csapatok Kornyilov tábornokparancsnoksága alá kerültek, aki fel volt jogosítva arra, hogy teljes mérték-ben saját belátása szerint rendelkezzen velük. A kubáni képviseleti és kor-mányzati szervek viszont elvben tovább mûködtek.59
Az Önkéntes Hadsereggel kötött szövetség hatott a kubáni belpolitikáraés az �alkotmányos� életre is. Alekszandr Filimonov atamán és az õt támo-gató konzervatív tiszti körök megérezvén a fehérgárdista tábornokok támo-gatását, elindították harcukat a �paritásos rendszer�, illetve a TörvényhozóRada széles körû kompetenciái ellen. Ebben kapóra jött azon tény, hogy akozákok haragja nagymértékben a nem kozák orosz lakosság ellen irányult,amelyet bolsevizmussal vádoltak. A kozák felkelés és az Önkéntes Hadsereg közös harcának következté-ben nyárra a fehérek kiszorították a Kubán-vidékrõl a vörösöket. Augusz-tusban elfoglalták Jekatyerinodart, ahol újból mûködésbe léptek a kozákkormányzati és képviseleti szervek. A nem kozákok majdnem teljesen ki-szorultak a hatalomból, a kormány ugyanis még augusztusban közzétette aválasztójogi rendeletét, amelyre a rendkívüli Kubáni Kerületi Radába tör-ténõ választások miatt volt szükség. Aktív választójoghoz csak a kozákság,a hegylakó népek, illetve a kubáni falvakban tõzsgyökeresnek számítóorosz parasztság közé tartozó férfiak jutottak. Az utóbbiak viszont a 80 tag-ból álló Törvényhozó Radában (ez tulajdonképpen a nagyobb létszámú, derendkívüli jellegû Kerületi Rada soraiból kiválogatott szûkebb törvényhozótestület volt) csak 8 képviselõvel rendelkeztek. A városok parlamenti kép-viselete nem volt megoldva. A választójogi rendelet következtében tehát aKubán-vidék többségét alkotó nem kozák lakosság képviselõinek aránya aRadában körülbelül 10%-ra szorult vissza. A szovjethatalom 1918-as nyári veresége utat nyitott azoknak az állam-jogi reformoknak, amelyek a Kubán-vidék önálló �államiságának� véglegeskiépítését eredményezték. A régi alkotmány és az egyezmények elavulttáváltak a megváltozott politikai helyzetben. 1918 õsze tehát az alkotmányo-zás jegyében zajlott a Kubán-vidéken, és decemberben sikerült elfogadni azúj alkotmányt. Annak egyik megfogalmazója P. N. Kaplin volt, a kubáni ka-detok jogi szakértõje, aki alapjaiban véve egy parlamentáris rendszer kidol-gozásán munkálkodott. Fõleg a korabeli francia parlamentáris modellekhatottak rá a munkája során.60
Az 1918. évi decemberi kubáni alkotmányt az újonnan megválasztottKerületi Rada szavazta meg, amely inkorporálta az elõzõ évben választott
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Törvényhozó Rada képviselõit is.61 Ez azért volt fontos, mert így kevésbéérzõdött az új testületen azon jobboldali és konzervatív fordulat, amely1918 második felében jellemezte a kozák vidékeket. Az 1917-ben megválasz-tottak többsége ugyanis az 1918-ban megválasztott társaiknál valamivel na-gyobb mértékben volt elkötelezve az alapvetõ demokratikus intézményekmellett. Ez természetesen érzõdött az alkotmány szövegén is, amely egybonyolult parlamentáris rendszert honosított meg a Kubán-vidéken. A tör-vényhozó hatalmat eszerint két szerv gyakorolta � a Kerületi és a Törvény-hozó Rada. Az elõbbi feladata az atamán megválasztása, az alaptörvényekmeghozatala, illetve módosítása, végül pedig azoknak az ügyeknek a meg-tárgyalása volt, amelyeket az atamán vagy a Törvényhozó Rada képvise-lõinek kétharmada indítványozott. A Kerületi Radát egyébként mindig iscsak a konkrét ügyek elintézésére lehetett összehívni, feladatai teljesítéseután pedig feloszlatták. Ezzel szemben a Törvényhozó Rada alapvetõ fel-adata a rendes (azaz nem rendkívüli) törvényhozás lett. Képviselõit elvbenhárom évre választották közvetlen választásokon, azonban egyelõre a pol-gárháborúra való tekintettel nem került sor választásokra, hanem a rendkí-vülinek számító Kerületi Rada saját soraiból megválasztotta a TörvényhozóRada 80 képviselõjét és azok 40 helyettesét. Amíg a Kerületi Rada hatásköretaxatíve fel volt sorolva, addig a Törvényhozó Rada általános hatáskörrelrendelkezett, azaz minden olyan ügy, amely nem tartozott kifejezettenvalamely más szerv hatáskörébe, a Törvényhozó Rada hatáskörébe került.Az utóbbi legfontosabb feladatai közé tartozott a költségvetés elfogadása, azadók megállapítása, a szerzõdések ratifikálása, a behívandó sorkatonák lét-számának megállapítása és a kormány ellenõrzése. Az utóbbit szolgálta azinterpellációs jog. Mindkét testület abszolút többséggel döntött és mindket-tõ élén elnökség állt. A tagjaik természetesen mentelmi jogot élveztek.A képviselõk mandátuma szabad volt, tehát nem kötötték õket a választókutasításai. Minden elfogadott jogszabályt viszont az atamánnak kellett alá-írni és kihirdetni. A két Rada által elfogadott jogszabályok között azonbanebben a kérdésben volt némi különbség. A Kerületi Rada által elfogadotttörvényeket az atamán haladéktalanul köteles volt aláírni és kihirdetni.A Törvényhozó Rada által elfogadott jogszabályokkal szemben viszont azatamánnak szuszpenzív vétójoga volt, azaz egyszer visszaküldhette újra-tárgyalás végett. Abban az esetben azonban, ha a parlament kétharmadostöbbséggel újból elfogadta, már köteles volt kihirdetni azokat. A végrehajtó hatalmat az alkotmány alapján szintén két szerv testesí-tette meg a Kubán-vidéken � az atamán és a kormány. A Kerületi Rada általnégy évre választott atamán kubáni államfõnek számított és egyben a had-erõ fõparancsnoka is volt. Saját törvénykezdeményezési joggal rendelke-zett, megvolt a már említett szuszpenzív vétójoga és õ nevezte ki a kor-mányfõt és a minisztereket. Minden határozatát kontraszignálni kellettazonban a kormányfõnek vagy az illetékes minisztereknek. A végrehajtó
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hatalom másik szerve a kormány volt, amelyet ugyan az atamán nevezettki, de élveznie kellett a Törvényhozó Rada bizalmát is, a bizalmatlanságmegszavazásához pedig elegendõ volt az egyszerû többség. Rendkívülihelyzetekben a kormánynak saját törvényalkotási joga volt. Az alkotmányezenkívül rendelkezett az alapvetõ emberi és polgári szabadságjogokról, deelég szûkszavúan. Az elsõ helyen a lelkiismereti és a vallásszabadság szere-pelt, azt követte a személyi szabadság és a lakóhely sérthetetlensége. Utánaa sajtószabadságot, a véleménynyilvánítási szabadságot, továbbá a gyüle-kezési és egyesülési szabadságot deklarálták a kubáni honatyák. Érdekes,hogy az alapvetõ jogok között nem szerepelt a tulajdon szentsége és sérthe-tetlensége, amely elv rendszerint kiemelt helyet foglalt el a többi fehérgár-dista dokumentumban. Ez utóbbi hiánya valószínûleg az eszerek befolyásá-nak tulajdonítható. Végül az alkotmány kimondta, hogy érvényben hagyjaaz orosz állam összes eddigi jogszabályát, az Ideiglenes Kormány jogsza-bályaival együtt, kivéve azokat a jogi normákat, amelyeket a �kerületi hata-lom� (krajevaja vlaszty) kifejezetten megsemmisített, hatályon kívül helyezettvagy megváltoztatott.62
Az �alkotmányozás� alatt azonban a Kubáni Kerületben tombolt a leg-vadabb kozák sovinizmus,63 és a fehér kozákok véresen leszámoltak a valósés vélt vörösökkel. A kozák sovinizmus túlkapásai ellen még a jekatyerino-dari nagypolgárságot képviselõ tõzsdebizottság is tiltakozott.64 Ezzel egyidõben kezdetét vette a kozák öndicsõítés. A kozák sajtó úgy mutatta be akozák regionális államalakulatokat, mint a �rend és jólét kis oázisait a fejetlen-ségtõl, a törvénytelenségtõl és az osztálygyûlölettõl szenvedõ óriási orosz sivatag-ban�.65
Ennél veszélyesebb volt azon önkény, amely eluralkodott a vidéken.Leginkább az önkéntes tisztek és a parancsnokságuk alatt álló fehér kozá-kok garázdálkodtak. A helyi lakosok közül is sokan kihasználták az alkal-mat az ellenségeikkel való leszámolásra. A tömeges kivégzések és a nyilvá-nos ostorozások mindennapi jelenséggé váltak, természetesen mindeztöbbnyire az ítélet, sõt a minimális formális jogi eljárás nélkül. Ezt próbáltalegalább részben �orvosolni� a kubáni kozák kormányzat, amikor a telepü-lések élén álló atamánokat megbízta azzal, hogy �szükség esetén� rend-kívüli bíróságokat hozzanak létre. Ezen igyekezet jogi �finomságára� utalLuka Bücs, a kubáni kormányfõ kijelentése: �Jöjjön létre bármilyen bíróság �rendkívüli vagy katonai �, csak az a fontos, hogy legyen már valamilyen bíróság.�66

Természetesen ezek nem voltak valódi bíróságok a szó szoros értelmében,
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hiszen a legtöbb falu egyáltalán nem rendelkezett jogászokkal, ugyanakkorezek a testületek emberek életérõl és haláláról döntöttek.A �bírósági reformot� további reformok követték. A városokon kívül meg-szüntettek minden olyan intézményt, amelyet a forradalom hozott létre.Visszaállították a régi, forradalom elõtti helyi közigazgatást � a falusi, állomá-si és auli67 elöljáróságokat (szelszkije, sztanyicsnije i aulnije pravlenyija), csupánaz atamánok és egyéb választott személyek megerõsítésének a rendje válto-zott meg. Az Ideiglenes Kormány rendeletei alapján megválasztott városidumákat feloszlatták és megszüntették. Azoknak az ügyeknek az intézését,amelyek eddig az önkormányzati szervek hatáskörébe tartoztak, a végre-hajtó jellegû és csekély létszámú városi elöljáróságokra (gorodszkaja uprava)bízták. Az elöljáróságok létrehozása meglehetõsen eredeti módon történt �a kormány által kinevezett polgármester (gorodszkaja golova) kiválaszthattamagának a számára ismert személyek közül a munkatársakat, akiket aztána kormány megerõsített új tisztségükben. Az ilyen szervek gyakorolták azo-kat a széles hatásköröket, amelyeket az Ideiglenes Kormány a városi du-máknak szánt.68
A Kubán-vidék belsõ politikai élete természetesen nem volt teljesenmentes a külsõ befolyásoktól. Sõt a vidék központja, Jekatyerinodar egybenaz Önkéntes Hadsereg katonai és politikai vezetésének a székhelye is lett,amibõl nem kevés konfliktus származott. Ez a helyzet egyébként 1919-igtartott, amikor Gyenyikin áttette székhelyét Taganrogba, azaz az úgymondsaját igazgatású területre. A szovjethatalom 1918. nyári megdöntése és azÖnkéntes Hadsereggel kötött szoros szövetsége elõször ahhoz vezetett,hogy a helyi kozákság körében inkább a konzervatív tisztek és birtokosokkerültek túlsúlyba, akik támaszkodni tudtak a tekintélyükre, amelyet a fel-kelés során vívtak ki maguknak. A kubáni atamán, Filimonov tábornokpedig hagyományosan jó viszonyban volt az önkéntes generalitással, amelymindent megtett annak érdekében, hogy a Rada éppen õt válassza atamán-ná. A kormány élére pedig az önkéntes tábornokokkal szintén szimpatizálóSzuskov került. A kubáni politikai élet nem volt mentes az éles belsõ konfliktusoktól, sõtéppen ellenkezõleg, idõnként nagyon éles fordulatokat vett. Az ÖnkéntesHadsereggel való kapcsolat ugyanis hamar feszültségek forrásává vált,egyrészt a kozák radikálisok föderalista politikája és a fehér tábornokokorosz nagybirodalmi sovinizmusa miatt, másrészt pedig az önkéntes veze-tés reakciós belpolitikája miatt. A kubáni kozákság természetesen politi-kailag nem volt homogén. Az uralkodó konzervatív tábornokok vezettekormányzat számára a legnagyobb veszélyt a formálódó kozák föderalista-demokratikus ellenzék jelentette, amely mögött nagyrészt a helyi eszerekálltak. Az ellenzékre szintén jellemzõ volt a sajátos kozák nacionalizmus, deezzel egyidejûleg jobban ragaszkodtak az 1917-es demokratikus vívmá-
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nyokhoz. Demokratizmusukat azonban nem szabad túlértékelni, mert mintkozák politikai erõk õk sem mehettek túl messzire a nem kozákoknak tettengedmények útján, mivel ezzel elvágták volna magukat az õket támogatónacionalista kozák tömegektõl. Az ellenzék ugyanakkor nagyon fontosnaktartotta az új Alkotmányozó Gyûlés összehívásának követelését, amelyrõlnem akart olyan könnyen megfeledkezni, mint az Önkéntes Hadsereg ve-zetése. Miután nehéz lett volna hosszú távon valódi népuralmat és demok-ratikus választójogot követelni országos szinten, és ezzel egyidejûleg teljespolitikai jogtalanságban tartani a kubáni nem kozák lakosságot, a kubániparlamenti ellenzék, majd nemsokára többség kénytelen volt elgondolkod-ni a kozák rezsim belpolitikáján. Annál is inkább ezt kellett tenni, mert 1919 nyarán az eddig ellenzékiradikális föderalista és �demokratikus� erõk hatalomra kerültek. Szuskovotpedig Kurganszkij váltotta fel a miniszterelnöki székben. Az új kormány po-litikai programja a Kubán-vidék nagyobb önállóságára és az eddigitõl eltérõszövetségi politikájára törekedett. Elvetette az önkéntesek által szorgal-mazott katonai diktatúrát is, helyette az Alkotmányozó Gyûlés, a népura-lom és a demokratikus föderáció jelszavaival operált. Annak érdekében,hogy kiszélesítsék a rendszer társadalmi bázisát, a kormányzat bizonyosbelsõ reformokat próbált végrehajtani, amelyeket kidolgozói demokratikusreformoknak kereszteltek el. A Törvényhozó Rada egy új földtörvényt bo-csátott ki, amely alapelveiben hasonlított az 1918 elején szétkergetettAlkotmányozó Gyûlés eszer többségének az elképzeléseihez. Az új törvénypéldául elvetette a föld magántulajdonát, és elõtérbe helyezte azt az elvet,hogy az birtokolja a földet, aki dolgozik is rajta. A föld újraelosztása soránviszont a törvény megint elsõbbséget biztosított a kozákoknak, a hegyla-kóknak és az úgynevezett tõsgyökeres orosz parasztoknak, csak utánuk kö-vetkeztek a máshonnan származó, a vidékre csak késõbb betelepült oroszparasztok.69 Az utóbbi kategóriának nem volt örökös joga a telekhez, mintpéldául az elõzõ három kategóriába tartozó személyeknek, akiket akkor ismegilletett alanyi jogon a földjuttatás, ha nem éltek kozák területen, a vá-rosba mentek és bérbe adták a földjüket. A teljesen egyenlõ elbánás elvéttehát az új kormányt sem alkalmazhatta. Nem volt teljesen mentes a sajátos kozák kasztszellemiségtõl az új vá-lasztójogi törvény sem, amely egyébként valóban elõrelépést jelentett a ko-rábbi szabályozáshoz képest, hiszen egyenlõ, titkos, közvetlen és általánosválasztójogot vezetett be az arányos választási rendszer mellett. A problé-mát a lakhatási cenzusok jelentették. A kozákok és a vidéken már tõzsgyö-keresnek számító egyéb személyek számára semmilyen cenzust nem állapí-tottak meg. Így ezek a személyek akkor is szavazhattak, ha már évek ótanem is laktak abban a faluban, ahol kozákként nyilvántartották õket. A nemkozák városlakók pedig akkor rendelkeztek aktív választójoggal, ha márlegalább két éve valamely kubáni városban éltek. A harmadik kategóriát
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azok a nem kozák és nem tõsgyökeres parasztok alkották, akik falvakbanéltek. Õk csak akkor kaptak választójogot, ha már öt éve ott éltek. A passzívválasztójoguk is némileg korlátozva volt, mert eltérõen az említett privile-gizált kategóriáktól, amelyekre mindez nem vonatkozott, a utóbbi csoport-ba tartozók csak akkor indulhattak jelöltként a választásokon, ha már kétéve ott laktak.70 Objektíve ugyan ezek nem voltak olyan súlyos korlátozá-sok, mégis jól mutatják, hogy az eszerek szellemi befolyása alatt álló kubá-ni �föderalista demokraták� sem tudtak megszabadulni kozák elõítéleteiktõl ésa különállásuk féltésétõl. Annak ellenére, hogy õk a kozák populizmusmérsékeltebb és valamivel demokratikusabb válfaját képviselték, mintKrasznov atamán és kubáni konzervatív elvbarátai, õk is alapvetõen kozá-kok voltak. 

A DÉL-OROSZORSZÁGI TÁBORNOKI ELLENFORRADALMI RENDSZER SZÜLETÉSE ÉS MÛKÖDÉSE

Az 1918 késõ tavaszán bekövetkezett fordulatnak az egyik legfõbb dél-orosz-országi haszonélvezõje az addig csak csekély létszámú, de ugyanakkorelkeseredetten harcoló Önkéntes Hadsereg volt. A kubáni kozák felkelésazonban az Önkéntes Hadsereget még nem juttatta hozzá saját területhez,hiszen a Kubán-vidék polgári ügyeinek intézése az autonóm kozák szervekhatáskörébe tartozott. Más dolog természetesen, hogy a polgárháborús körül-mények között az adott falvat elfoglaló önkéntes különítmény fõhadnagyrangú vezetõjének sokszor sokkal nagyobb hatalma volt, mint az egészottani kozák önkormányzatnak. A csapataikat a kubáni kozákokkal feltöltõGyenyikin és Alekszejev tábornok formálisan tehát beletörõdött abba, hogya Kubán-vidék �belügyei� nem tartoznak rájuk. Ezt annál könnyebben megtudták tenni, mivel csak néhány ezer önkéntesbõl álló hadseregük nem ren-delkezett olyan polgári igazgatási apparátussal, amely szakszerûen el tudtavolna látni az elfoglalt területek irányítását. Ugyanakkor az Önkéntes Hadseregnek a Kubáni Kerülettel kapcsolatostervei mások voltak, mint a kubáni kozák vezetõk elképzelései. A kozákokinkább regionális méretekben gondolkodtak, és minél elõbb szerették volnaelkezdeni a kubáni �államépítést�. Az önkéntes tábornokok, akik egészOroszország képviselõinek tekintették magukat, Kubánra és Észak-Kauká-zusra úgy tekintettek, mint az egységes Orosz Birodalom egyik részére,amelynek ugyan lehet bizonyos autonómiája belsõ ügyeiben, de hosszú tá-von neki is részt kell venni az ország �megtisztításában�.71 Gyenyikin katonáinem szándékoztak megállni a kozák államalakulatok határainál, sõt minél
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elõbb igyekeztek megszerezni egy tengeri kikötõt, illetve a kozák autonómszervek hatásköre alá nem tartozó orosz területeket, amelyekkel már telje-sen önállóan tudtak volna rendelkezni. Nem kellett sokáig várni erre, mert1918 nyarán az Önkéntes Hadsereg elfoglalta a Sztavropoli kormányzóságegy részét, majd Novorosszijszk kikötõt és végül majdnem az egész Fekete-tengeri kormányzóságot is. A saját terület megszerzése viszont azt jelentette, hogy sürgõsen el kellkezdeni foglalkozni a polgári közigazgatási apparátus megszervezésével.Az Önkéntes Hadsereg eddig inkább egy nagyobb partizánegységre hason-lított, és mint ilyen természetesen nem rendelkezett polgári hivatalno-kokból álló apparátussal. Igaz, amikor az önkéntesek 1918 elején elhagytáka városokat és elindultak a kubáni sztyeppékre, több civil politikus és hi-vatalnok is velük tartott. A civilek fõleg Alekszejev körül tevékenykedtek,akinek segítettek az adminisztratív feladatok ellátásában. Mindez azonbanaz intézményesülés meglehetõsen alacsony fokán állt. A saját területek elfog-lalása után ez a gyakorlat már nem volt elegendõ, Gyenyikin és Alekszejevezért Lukomszkij tábornokot bízta meg a polgári adminisztratív ügyek in-tézésével. Lukomszkij hamar belátta, hogy a hatáskörébe tartozó olyanfontos ügyek, mint a földkérdés rendezése vagy a helyi önkormányzatokvisszaállítása nem megfelelõ kezelés esetén komoly hatással lehet a dél-oroszországi fehérek sorsára. A tábornok azért azt javasolta Gyenyikinnek,hogy miután a véleménye szerint az ilyen fontos kérdésekben nem célszerû�kontárkodni�, azaz nem szabad azokat a közigazgatásban és politikábanjáratlan emberekre bízni (saját magát sem érezte kompetensnek ebben), lét-re kellene hozni Alekszejev tábornok mellett egy külön tanácskozó testüle-tet, amely a polgári közigazgatás problémáival szakszerûen tudna foglal-kozni. Gyenyikin teljes mértékben egyetértett Lukomszkijjal, és az egészrõlértesítették Alekszejevet. Alekszejev a kérdés intézményes oldalának amegoldását Avram Dragomirov tábornokra bízta, aki Vaszilij Sulgin, a köz-ismerten nacionalista és konzervatív monarchista politikus sugallatára éssegítségével kidolgozta az Önkéntes Hadsereg Legfelsõbb Vezetõje (VerhovnijRukovogyityel Dobrovolcseszkoj Armiji) mellett mûködõ Különleges Tanácsko-zásról (Oszoboje Szovescsanyije) szóló rendeletet. Alekszejev tábornok 1918.augusztus 18-án (azaz augusztus 31-én) erõsítette meg ezt a rendeletet.72
Itt kisebb kitérõt kell tenni és megvilágítani a dél-oroszországi fehér ve-zetésen belüli viszonyokat. Kalegyin atamán veresége és öngyilkossága1918 elején tulajdonképpen a Doni Polgári Tanács végét is jelentette. A le-gendás �jeges hadjárat� idején Kornyilov és Alekszejev tábornok állt azÖnkéntes Hadsereg élén. Kornyilov tábornok hirtelen halála után a hadse-reg irányítása Gyenyikin kezébe ment át, aki nemcsak kezdettõl fogva ottbábáskodott a fehérgárdista mozgalom születésénél, hanem rangban isAlekszejev és Kornyilov után következett, és a katonai hierarchiához szo-kott fehér tiszti környezetben ennek is jelentõsége volt. Alekszejev tovább
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folytatta a korábbi adminisztratív, pénzügyi és külügyi tevékenységét. An-nak érdekében, hogy tisztsége nevet is kapjon, 1918. augusztus 18-án fel-vette a már említett Legfelsõbb Vezetõ címet. Amikor 1918. szeptember 25-énmeghalt, ez a tisztség is megszûnt, és az Önkéntes Hadsereg egyetlen veze-tõje Gyenyikin lett, aki felvette az Önkéntes Hadsereg Fõparancsnoka címet73
(Glavnokomandujuscsij Dobrovolcseszkoj Armijej). Ezzel Dél-Oroszországbanformálisan befejezõdött a már régóta szorgalmazott egyszemélyi katonaidiktatúra kiépítése. A késés egyszerûen a korábbi két vezetõ közötti fe-szültségekkel magyarázható meg, amely rányomta bélyegét a fehérgárdistaellenállás kezdeti szakaszára. Halálukkal viszont elhárult az akadály az egy-személyi diktatúra útjából.74

A dél-oroszországi ellenforradalom élén tehát ezentúl egyedül a Fõpa-rancsnok állt, aki teljhatalmú diktátornak számított. Gyenyikin a rezsimjétnemzeti, illetve katonai diktatúrának tekintette.75 A diktátor hatalmát sem-miféle jogi aktus vagy deklaráció nem szabályozta, korlátlansága csupánközvetve, az egyes egyéb normatív aktusokból, a hatalmi helyzetébõl, illet-ve a hadsereg elismerésébõl következett. Az utódlásról sem rendelkezettsemmilyen dokumentum. Csupán 1919 õszén, amikor Gyenyikin tartanikezdett az ellene irányuló szélsõjobboldali merényletektõl, a hadseregnekszánt titkos végrendeletében jelölte ki utódjául vezérkari fõnökét és egybenszemélyes barátját, Ivan Romanovszkij tábornokot. A fehérek között liberá-lis hírében álló Romanovszkijt (aki egyébként elejétõl kezdve szintén ottvolt az Önkéntes Hadsereg megalakulásánál) ugyan a hadsereg többségegyûlölte, Gyenyikin viszont bízott abban, hogy a Fõparancsnok esetlegesmeggyilkolása annyira megrázza majd a hadsereget, hogy engedelmesked-ni fog a végrendeletének, és elismeri az általa kijelölt új parancsnokot.A hadsereg elismerése volt szerinte a legfontosabb legitimáció.76 Az utóbbi-ban Gyenyikin ugyan nem tévedett, az utódlás módja azonban más lett,mint ahogyan elképzelte, fõleg a hadsereg akaratának köszönhetõen. 1920áprilisában a katonai vereségek és a dél-oroszországi fehér hadseregekbeneluralkodott elégedetlenség nyomása alatt Gyenyikin kénytelen volt össze-hívni a Katonai Tanácsot, amelynek a Fõparancsnok távirata szerint új Fõ-parancsnokot kellett volna választani. A legesélyesebb jelölt Vrangel tábor-nok volt. Sok katonatisztnek azonban nem tetszett az, hogy a dél-orosz-országi fehérek új vezérét választással jelöljék ki. Ez a szokatlan megoldás
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túlzottan emlékeztette õket az utálatos 1917-es állapotokra. Végül a vezetõ tá-bornokok tanácskozása Vrangel tábornokot javasolta Gyenyikinnek, aki eztkövetõen aláírta a kinevezési parancsot, amelyben hatalmát Vrangelre ruház-ta át, majd távozott.77 A vele együtt távozó Romanovszkij tábornokot pedigkét nap múlva Konstantinápolyban megölte egy szélsõjobboldali orosz tiszt.  

1. A Különleges Tanácskozás
A kubáni hadjáratokat követõ elsõ hónapokban, azaz az Önkéntes Had-sereg történetének elsõ félévében meglehetõsen képlékeny volt tehát a fe-hérek közigazgatási apparátusa, pontosabban szólva valóságban nem islétezett. A Kubán-vidéken az önkéntesek a kubáni kerületi szervek hatalmátsegítették visszaállítani, amire kölcsönös megállapodásuk is kötelezte õket.Az általuk elfoglalt kormányzóságokban pedig egy sajátos kísérletbekezdtek bele, amelynek célja az elképzeléseiknek megfelelõ igazgatásirendszer kiépítése volt. Arról azonban, hogy az milyen legyen, a fehérek-nek elõzõleg nem voltak konkrét elképzelései. A dél-oroszországi rezsimígy sok tekintetben menet közben, különbözõ rögtönzések közepette szüle-tett meg. A legelején a tábornokok az ellenõrzésük alá került területek civil jellegûügyeit a hadiállapotra vonatkozó katonai szabályok szerint próbálták intéz-ni. Az Önkéntes Hadsereg vezetése � még mielõtt hivatalosan deklaráltavolna a katonai diktatúrát � átvette a kincstári vagyont, az állami hivatalokfeletti ellenõrzést és saját adminisztratív jogszabályai kiadásába kezdettbele. 1918 augusztusában a hadsereg vezetõ szerepe már nyilvánvaló tényvolt, azonban egyelõre semmilyen deklaráció vagy jogszabály nem rögzí-tette annak konkrét tartalmát. Az Alekszejev és Gyenyikin közötti mun-kamegosztást sem szabályozta semmilyen konkrét jogi norma vagy norma-tív aktus. Az említett megosztás tulajdonképpen spontán módon, a dolgokés a körülmények alakulása folytán jött létre, tehát mindketten egyfajta �ön-kéntes� szokásjogra támaszkodva látták el a feladataikat. Az Alekszejev általbetöltött tisztségnek sokáig még a neve sem rögzült igazából. KonsztantyinSzokolov szerint az elsõ olyan parancsok, amelyeket Alekszejev az Önkén-tes Hadsereg Legfelsõbb Vezetõjeként adott ki, csak 1918 augusztusábanjelentek meg.78 Alekszejev mellett ugyan már valamivel korábban megala-kult egy kancellária, illetve kabinet jellegû Katonapolitikai Osztály (Vojenno-Polityicseszkij Otgyel), de ez kevés volt. Hosszú távon ugyanis nem lehetettcsupán a hadiállapotra vonatkozó tábori elõírásokra támaszkodni. Szükségvolt valamilyen kormány jellegû tekintélyes politikai és közigazgatásiszervre, amely reagálni tudna a felmerült problémákra és képes lenne amegszállt területek polgári életét irányítani. Annál is inkább, mert a két elõ-
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ször elfoglalt kormányzóság (a sztavropoli és a fekete-tengeri) élére állítottkatonai kormányzók (Glazenap és Kutyepov ezredes) munkatársaikkalegyütt nem tudtak megbirkózni a feladatukkal. A korábbi katonai jogszabá-lyoknak megfelelõen a két katonai kormányzó a hadseregparancsnoknak,azaz Gyenyikinnek volt alárendelve, hozzá kellett tehát fordulni a kérdé-sekkel. A Fõparancsnoknak azonban nem volt ideje minden apróságraügyelni, lent viszont egyre inkább a katonai voluntarizmus és önkény ural-kodott el. Gyenyikin egyébként eredetileg azért a katonákat állította a kormányzó-ságok élére, mert tudta, hogy az ott operáló katonaság nagy valószínûség-gel nem lenne hajlandó figyelembe venni egy civil kormányzó utasításait.Ugyanakkor azt is látta, hogy a közigazgatási tapasztalat hiánya és a forra-dalom során kialakult tiszti pszichológia (düh a civilekkel szemben, a tö-megek gyûlölete, az önkényeskedésre való hajlam stb.) semlegesíti azokataz esetleges elõnyöket, amelyek a katonai kormányzói rendszerbõl kö-vetkeznének. Ennek legmarkánsabb megnyilvánulása az volt, hogy a Gla-zenap kormányzót helyettesítõ Uvarov tábornok az elöljárója távollétébenegy sor reakciós, a fehér hatalmat nagymértékben kompromittáló rendele-tet adott ki. Ilyen volt például az Ideiglenes Kormány jogszabályainak tel-jes körû hatályon kívül helyezése, a földbirtokosoknak és az egyháznakokozott károk megtérítésérõl szóló parancsa, illetve azon rendelkezése,hogy a bûnelkövetõket rögtön a bûncselekmény helyszínén kell kivégez-ni.79 Az ilyen horderejû döntések meghozatalára egyáltalán nem volt felha-talmazása. Nagyon hiányzott tehát egy közigazgatási és politikai jellegûszerv, amely eligazíthatta volna a helyi hatóságokat ezekben a helyzetekben.Az ilyen problémák kezelésére jött létre 1918 kora õszén a KülönlegesTanácskozás. Azon szakemberek számára, akik jogi formát adtak neki, vilá-gos volt, hogy az éppen születõ kormányzati szervnek figyelembe kell ven-ni a dél-oroszországi ellenforradalom sajátosságait, azaz a tábornokok ve-zetõ szerepét, az �erõs kéz� igényét és az Önkéntes Hadsereg vegyes kato-nai-politikai jellegét. Ezt nagyon jól megfogalmazta a jobboldali kadetKonsztantyin Szokolov jogászprofesszor, aki az ötletadó Sulgin és a katonákelképzeléseit közvetítõ Dragomirov tábornok mellett szintén részt vett arendszer szerkezetének kidolgozásában. Sõt a konkrét jogi szakértõi mun-ka alapvetõen õrá hárult. Szokolov a következõképpen foglalta össze azo-kat az elképzeléseket és elvárásokat, amelyek õt és társait vezérelték a mun-kájuk során: �Azok az eszmék, amelyeket a Sztyepanovval folytatott gyakori barátibeszélgetéseink során alaposan végigragoztunk, nagyon egyszerûek voltak. Az oroszforradalmi folyamat figyelmes tanulmányozása arról gyõzött meg engem és sok tár-samat, hogy a szilárd polgári jogrend oroszországi visszaállítását meg kell hogyelõzze elõször a bolsevista rezsimmel folytatott hosszabb vagy rövidebb küzdelem,majd pedig meg kell küzdenünk azzal a pusztítással, amelyet e rezsim eredménye-zett. A szovjethatalom Lenin és Trockij diktatúrájává alakult át. Ennek sikeresen
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ellenállni, sõt azt a fegyveres harc során legyõzni csupán az energikus és koncent-rált hatalom lesz képes. Úgy tûnt nekünk, hogy az ilyen hatalmat éppen az Ön-kéntes Hadseregnek kell kitermelnie magából, amely hadsereg az Oroszországvisszaállításáért folytatott harc jegyében jött létre, és vezérein keresztül szervesenkötõdik a régi orosz hadsereghez. Ezenkívül a központi szerepre való jogát a két ku-báni hadjárat hõstetteivel is megalapozta.�80
Sulgin nemcsak a Különleges Tanácskozásról szóló rendelet kidolgozá-sában vett részt aktívan, hanem a testület elnevezését is tulajdonképpen õtalálta ki. Az ötletet az elsõ világháború alatt mûködõ, a parlamenti és a kor-mányzati politikusokból, illetve hivatalnokokból álló Különleges VédelmiTanácskozás (Oszoboje szovescsanyije po oboronye) nevû szerv adta meg neki.Annak idején Sulgin szintén a tagjai közé tartozott. A Sulgin�Dragomirov páros által kidolgozott rendelet a Különleges Ta-nácskozás feladatait és céljait a következõképpen határozta meg: 
�a) Mindazoknak a kérdéseknek a kidolgozása, amelyek összefüggnek azállamigazgatás szerveinek és az önkormányzatoknak a visszaállításával azokon aterületeken, amelyekre kiterjed az Önkéntes Hadsereg hatalma és befolyása.b) Az államélet minden területére kiterjedõen azoknak az ideiglenes törvényter-vezeteknek az elõkészítése és megvitatása, amelyek egyrészt helyi jelentõségûek, azazazokra a területekre vonatkoznak, amelyek az Önkéntes Hadsereg befolyása alatt áll-nak, másrészt országos jelentõségûek és a nagyhatalmi Oroszország régi határainakvisszaállítására vonatkoznak.c) A kapcsolatfelvétel megszervezése a volt Orosz Birodalom minden területévelannak érdekében, hogy tisztázni lehessen az ottani viszonyok valós alakulását, éskapcsolatot lehessen létesíteni e területek kormányaival és politikai pártjaival, azzala céllal, hogy visszaállítsuk a nagyhatalmi Oroszországot.d) A korábban szövetséges antanthatalmak képviselõivel létesített kapcsolat-tartás megszervezése és a központi hatalmak koalíciója elleni közös harc terveinekkidolgozása.e) Annak a megállapítása, hogy hol tartózkodnak az államigazgatás legkü-lönbözõbb részterületeinek a kiemelkedõ szakértõi, illetve a társadalmi és helyi ön-kormányzatok, kereskedelem, ipar és pénzügyek legismertebb képviselõi, akikkel kap-csolatot kell létesíteni annak érdekében, hogy a megfelelõ pillanatban be lehessen õketvonni a legszélesebb értelemben vett államépítésbe.f) A feljebb említett személyiségek bevonása az élet által diktált aktuális kérdésekmegoldásába.�81

A Különleges Tanácskozás a hagyományos minisztériumoknak meg-felelõ reszortokból, részlegekbõl állt, amelyek élén a megbízott vezetõk ésazok helyettesei álltak. Gyenyikin, Dragomirov, Lukomszkij, Romanovszkij
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tábornok és az elnök Alekszej tábornok mellett ezek a megbízott vezetõkalkották a Különleges Tanácskozás álladó tagjait, akik mellé az ügytõl füg-gõen és az elnök beleegyezésével egyéb szakembereket is meg lehetett hív-ni a tanácskozásra. A reszortok megbízott vezetõit a Legfelsõbb Vezetõ ne-vezte ki. Magát az apparátust pedig a megbízott vezetõk választották kimaguknak, a Legfelsõbb Vezetõ jóváhagyásával. A részlegvezetõk a sajáthatáskörükbe tartozó ügyekben törvénykezdeményezési joggal rendelkez-tek, illetve joguk volt személyesen jelentést tenni a Legfelsõbb Vezetõnek ésa Fõparancsnoknak (azaz Alekszejevnek és Gyenyikinnek). Az viszont,hogy törvényjavaslataik az egész tanácskozás fóruma elé kerülnek-e vagysem, megint a Legfelsõbb Vezetõ akaratától függött. Ami a testület mûködési módját illeti, a rendelet két megoldást ismert.Az elsõ az úgynevezett �nagy ülés� volt, amelyen a nagy horderejû összálla-mi ügyeket és a több témát érintõ törvénytervezeteket kellett megvitatni ésmegoldani. A �kis ülés� feladata a halasztást nem tûrõ folyó ügyek soronkívüli megoldása volt, amely ügyek a polgári rend visszaállításával függtekössze. A �kis üléseket� Gyenyikin mint Fõparancsnok hívhatta össze és elnö-költ azokon. Rajta kívül állandó tagként Lukomszkij és Romanovszkij ismindig jelen volt. A rendelet leglényegesebb pontja az utolsó cikkely volt, amely kimond-ta, hogy mindkét típusú ülésnek egyaránt csak tanácskozó jellege lehet, ésaz azokon elfogadott határozatok nem kötelezik sem a Legfelsõbb Vezetõt,sem a Fõparancsnokot. Az utóbbiak teljesen önállóan dönthetnek, és a dön-téseik minden további szerv jóváhagyása nélkül törvényerõre emelked-nek.82
Ebben a formában azonban a Különleges Tanácskozás csupán mintegyfél éven át mûködött, mert hamar szükségessé vált a megreformálása. Köz-ben ugyanis meghalt Alekszejev tábornok, és a legfõbb vezetés teljes egé-szében átszállt Gyenyikinre. Ezenkívül Gyenyikin az 1918. december 26-i, adoni és kubáni államalakulat vezetõivel történt megállapodása után a Dél-Oroszország területén mûködõ összes bolsevikellenes fegyveres erõ fõ-parancsnoka lett. Hivatalos címe Dél-Oroszország Fegyveres Erõinek Fõpa-rancsnoka lett (Glavnokomandujuscsij Vooruzsonnimi Szilami na Juge Rossziji).Ez a változás természetesen az intézmények átkeresztelésének hullámátindította el.Itt meg kell említeni egy mellékesnek tûnõ, valójában azonban fontosmozzanatot. Gyenyikin, aki 1918 õszétõl gyakorlatilag Dél-Oroszországdiktátora volt, mindig ragaszkodott ahhoz, hogy tisztségének címe egysze-rûen Fõparancsnok legyen, pedig történtek rá kísérletek, hogy �elegán-sabb� nevet kapjon a tisztsége. Amikor Alekszejev tábornok meghalt, aki aLegfelsõbb Vezetõ címet viselte, a fehér vezetés azon gondolkodott, hogymilyen címet viseljen ezentúl Gyenyikin. Az utóbbi kijelentette, hogy csu-pán olyan elnevezést hajlandó elfogadni, amelyben tükrözõdik a katonai
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parancsnoki mivolta.83 Késõbb is ezen az állásponton volt. Az egyes közelimunkatársak ezt részben a tábornok katonás jellemével és közismert visz-szafogottságával magyarázták, valószínûleg azonban ennél többrõl lehetettszó. Gyenyikin ugyanis úgy tekintett az Önkéntes Hadseregre, mint a for-radalom elõtti Orosz Hadsereg örökösére, tradícióinak folytatójára, illetvemint az elõzõ Oroszországgal való kontinuitás egyik megtestesítõjére.A szovjethatalom a szemében a hatalombitorló bolsevikok kreatúrája volt,amellyel szemben úgy próbált fellépni, mint a törvényes és hagyományosorosz nemzeti hatalom képviselõje. A hadsereg ennek a megdöntött törvé-nyes hatalomnak egyik utolsó fennmaradt szimbóluma volt, ami a legitimá-lás szempontjából is fontos volt, mert a fehér tábor folyamatosan legitimá-ciós problémákkal küszködött. Gyenyikin tudta, hogy õt senki nem válasz-totta meg, senki sem bízta meg a háború folytatásával, illetve a �rendterem-téssel�. Õt nem a jelen, hanem valahol a jövõ és a múlt keveréke, azaz a ha-gyományos orosz államiság visszaállítása iránti igény legitimizálta. Ezenkí-vül a fõparancsnoki cím alkalmas volt a különbözõ belsõ viták elkerüléséreis. A bolsevikellenes Dél-Oroszország különbözõ területi és politikai kép-zõdmények halmaza volt, és egyáltalán nem volt biztos, hogy ennek a hal-maznak mindegyik szegmense hajlandó lesz elfogadni egy fõkormányzót.A Fõparancsnok ennél képlékenyebb és így elfogadhatóbb fogalom volt.Kolcsaknak is megfelelt az, hogy Gyenyikin ilyen katonai címet viselt, mertnem bonyolította fölöslegesen a köztük lévõ formálisan ugyan hierarchikus,gyakorlatban viszont egyenlõ viszonyt. Ennél valamivel lényegesebb probléma volt, hogy idõvel jelentõsenkitágult a Gyenyikin alá tartozó területek nagysága. Ezzel egyidejûleg Gye-nyikin szerint maga az élet tágította ki azokat a határokat, amelyeket azaugusztusi rendelet szabott meg a Különleges Tanácskozás számára. E tes-tület egyre inkább magára vállalta a jogalkotás és a végrehajtás feladatát is.84
Ezért korán felmerült az elsõ rendeletek revíziójának gondolata. Az új ren-deleten egy különlegesen e célra létrehozott jogászbizottság dolgozottmajdnem három hónapon át. E bizottság munkájának köszönhetõen a Fõ-parancsnok már 1919. február 2-án jóváhagyta a Különleges Tanácskozásrólszóló új rendeletet, amely egészen 1919 végéig hatályban volt. A megreformált Különleges Tanácskozás ötvözte a forradalom elõttiMinisztertanács és a régi Államtanács tevékenységi körét, és ennek meg-felelõen egyfajta kormányként és egyben kinevezett �bürokratikus képvise-leti� szervként is funkcionált. Szokolov részérõl, aki aktívan részt vett a re-form kidolgozásában, felmerült ugyan egy olyan ötlet, hogy ketté kell osz-tani a Különleges Tanácskozást egy végrehajtó jellegû Minisztertanácsra ésegy képviseleti törvény-elõkészítõ-konzultatív jellegû Állami Tanácskozás-ra, azonban takarékossági és politikai megfontolások miatt elvetették ezt a
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gondolatot.85 A Különleges Tanácskozás továbbiakban is szigorúan a Fõpa-rancsnoknak alárendelve mûködött, aki Dél-Oroszország teljhatalmú, bárbizonyos vonatkozásokban mégiscsak korlátozott diktátora volt. A korlá-tozást a kozák államalakulatok autonómiája jelentette. Errõl késõbb méglesz szó.A reform elõkészítése során felmerült az is, hogy erõsíteni kellene acivilek pozícióit a testületen belül. Konkrétan arról volt szó, hogy a Külön-leges Tanácskozás elnöki tisztségét mindig a Fõparancsnok Segédje (PomosnyikGlavnokomandujuscsevo) töltötte be, aki a katonai diktatúra rendszerénekmegfelelõen értelemszerûen mindig katona volt. Elõször Dragomirov tá-bornok, majd Lukomszkij tábornok állt a Tanácskozás élén. Szokolov ésnéhány társa pedig azt akarták elérni, hogy a testület elnökének legyen egycivil helyettese is, aki � ismervén a katonák nem túl nagy affinitását a köz-igazgatási ügyek intézése iránt � esetleg idõvel egyfajta miniszterelnökifunkciót tölthetne be.86 A tábornokok azonban határozottan elvetettek min-den ilyen elképzelést; ebben egy véleményen volt a konzervatív Drago-mirov és a liberálisnak tartott Romanovszkij is. A katonák ragaszkodtak akatonai vezetés egyértelmûségéhez és teljességéhez a katonai diktatúra kö-rülményei között. Szokolov szerint ez a kis incidens nagyon jól megvilágít-ja a katonák és civilek erõviszonyait a gyenyikini rezsimben, különösen an-nak csúcsain. �Mi civilek tulajdonképpen soha nem voltunk egyenrangúak a ka-tonákkal a rendszerünk kormányzati hierarchiájában, és a kormányzatunk döntõentábornoki irányítást jelentett.�87 Gyenyikin egyébként a legnagyobb válságokpillanatában sem volt hajlandó civilt kinevezni a kormányzati apparátusélére. 1919 végén is, amikor kénytelen volt megszüntetni a Különleges Ta-nácskozást és egy szûkebb operatív kormányt hozott létre, akkor sem a pol-gári politikust, hanem Lukomszkij tábornokot nevezte ki kormányfõnek.A katonai szolidaritás és a kölcsönös személyes ismeretség fontosabb voltszámára, mint a politikai megfontolások. A civil politikusokkal szembenugyanis a fehér tábornokokban már 1917 óta mély és már majdnem tudat-alattinak nevezhetõ bizalmatlanság bujkált.88
Az 1919. február 2-i rendelet szerint a Különleges Tanácskozás a Fõpa-rancsnok mellett mûködõ, õt a törvényhozó és adminisztratív munkájában
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segítõ tanácskozó szerv, amely a régi minisztériumoknak megfelelõ rész-legekbõl, hivatalokból állt, amelyek kiegészültek három új osztállyal � a tör-vények részlegével, a propaganda részlegével és a kancelláriával. Mindezekélén a megbízott hivatalvezetõk álltak (nacsalnyik upravlenyija), akiket a Fõpa-rancsnok nevezett ki. Hivatalaik irányítása tekintetében a hivatal- és rész-legvezetõk úgy jártak el, mint a miniszterek. Rajtuk kívül a Fõparancsnokkinevezhetett további tagokat is, mégpedig saját belátása szerinti létszám-ban. A tanácskozás élén elnök állt, akit szintén a Fõparancsnok nevezett ki.Fennállása alatt egymás után két tábornok állt a testület élén � elõbb Dra-gomirov tábornok, majd Lukomszkij tábornok. Az elnöki tisztség fontosnakszámított Dél-Oroszország hatalmi rendszerében, egyfajta kormányfõrõlvolt szó a prezidenciális rendszerben. Ebben a Fõparancsnok számított azerõs államfõnek. A Fõparancsnoknak természetesen jogában állt személye-sen megjelenni az általa kinevezett és õt segítõ testület ülésein, ilyenkorpedig rendszerint õ elnökölt.A Különleges Tanácskozás mint a Fõparancsnok mellett mûködõ tanács-kozó jellegû szerv döntõen három konkrétan megnevezett ügykör megvi-tatásával foglalkozott: a törvénykezdeményezési jellegû indítványokkal, azegész államot érintõ minden jelentõsebb kormányzati intézkedéssel és vé-gül a központi és helyi igazgatási szervek polgári vezetõinek kinevezésérevonatkozó indítványokkal. Kivételt a megbízott hivatalvezetõk, azaz atulajdonképpeni miniszterek képezték. Az utóbbiak kinevezése ugyanis tel-jesen a Fõparancsnok saját hatáskörébe tartozott. A Különleges Tanácskozáshatáskörébe tartozó ügyeket maga a Fõparancsnok kezdeményezhette,rajta kívül pedig a Tanácskozás elnöke, a megbízott hivatalvezetõk és azemlített három új részlegvezetõ. A törvénykezdeményezéseket viszont csaka Fõparancsnok elõzetes engedélyével lehetett felvetni a Tanácskozásban.Figyelembe véve azt a tényt, hogy minden jogszabályról és egyéb fontoshatározatról végsõ soron amúgy is maga Gyenyikin döntött, fölösleges fék-nek, �túlbiztosításnak� tûnik ez a szabály. Talán azzal magyarázható, hogya Fõparancsnok ki akarta szûrni az olyan ügyeket, amelyeket nem tartottfontosnak. A Különleges Tanácskozás által elfogadott, de a Fõparancsnokáltal jóvá nem hagyott jogszabályokat és határozatokat az utóbbi vissza-küldhette a Tanácskozásnak újbóli megtárgyalás végett, vagy egyáltalánnem foglalkozott velük. Ilyenkor azok természetesen következmények nél-kül maradtak.89
Ez a rendelet volt majdnem egy éven keresztül a Gyenyikin vezette dél-oroszországi rezsim sajátos alkotmánya. Léte teljesen a Fõparancsnoktól ésaz általa vezetett hadseregtõl függött. Lényegében ezzel a dokumentummalépült ki formálisan is a kadetok és a politikai jobboldal által már régóta szor-galmazott egyszemélyi katonai diktatúra, mégpedig úgy, hogy a rezsimettámogató politikai és társadalmi erõk számára bizonyos minimális nyilvá-nos fórumot biztosított. A Különleges Tanácskozás nemcsak konzultatív,
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tanácsadó, a törvényeket elõkészítõ szerv volt, hanem voltak reprezentatívfunkciói is. Az alkalmazott megoldások szempontjából az 1905 elõtti egyed-uralmi állapotokhoz való visszatérést jelentett, amikor csak két, a cár általkinevezett szerv � a Miniszterek Bizottsága és az Államtanács � képviselte alegfõbb hatalmat. Abban a rendszerben a cárt és bürokráciáját csupán asaját törvényei és a társadalmi háttere korlátozta. Természetesen Gyenyikinrezsimjének is voltak informális korlátai, nevezetesen a hadsereg vezetése,a külföldi szövetségesek diplomatái, a kozák autonómiák és egyáltalán ma-ga a polgárháborús helyzet.

2. A Különleges Tanácskozás összetétele és a rezsim társadalmi bázisa
Különleges Tanácskozás nem tekinthetõ egyszerûen csak a Fõparancsnoktanácsadó, konzultatív és törvény-elõkészítõ szervének, hanem ezenfunkciók mellett a dél-oroszországi fehérgárdista tábornoki rezsimet támo-gató legfontosabb politikai erõk számára egyfajta képviseleti fórumként isszolgált. Ezt a fórumot ugyan nem választották, hanem kinevezték, deösszetétele mégiscsak jelezte, hogy Gyenyikin tábornok hol számít támo-gatásra és hol keresi szövetségeseit, illetve, hogy a jövõben kiknek az érde-keire lesz tekintettel. A Fõparancsnok által kinevezett Különleges Tanácskozás a többségi jobb-oldaliakból és a fehérgárdisták által liberálisoknak tartott kisebbségi kade-tokból állt. Idõvel történtek ugyan bizonyos személycserék, de azok nemváltoztattak a fõbb arányokon. 1919 júliusában például 14 jobboldaliból, 8kadetbõl és 2 politikailag pontosan be nem sorolható tagból tevõdött összeez a sajátos testület. A 24 tagból 6 tábornok volt, akik ugyan formálisan pár-tonkívülieknek számítottak, azonban a Gyenyikinhez közelálló Roma-novszkij tábornokon kívül mindannyian jobboldali meggyõzõdésûek vol-tak. Az elnöki posztot betöltõ Dragomirov és Lukomszkij tábornok szinténa jobboldalhoz tartozott. Az elsõ a nacionalista Sulgin nézeteihez állt közel,a másik inkább a konzervatív Krivoseinhez. A tagok kiválasztásának módját maga Gyenyikin írta le visszaemlékezé-seiben: �Amennyiben tõlem függött a Különleges Tanácskozás személyi összetétele,annyiban az nem politikai, hanem szakmai szempontok szerint alakult. Addigiéletem és katonai szolgálatom körülményei folytán, amely szolgálatot döntõen azország peremvidékein töltöttem, korábban keveset érintkeztem államférfiakkal, poli-tikusokkal és egyéb közéleti személyiségekkel. Emiatt nagy nehézséget okozott ne-kem a megfelelõ emberek kiválasztása az irányítás magasabb posztjaira. Eleinte akövetkezõ eljárást alkalmaztam: amikor »jobboldalról« jelöltek valakit, akkor az illetõfelõl a »baloldalon« (azaz a kadetoknál � H. I.) érdeklõdtem és fordítva. Késõbb eza módszer intézményes formákat öltött, és az új tagok kinevezésével, illetve a maga-sabb posztok betöltésével kapcsolatos javaslatok elbírálását a Különleges Tanácsko-zásra bíztam, amely elnöke engem csak az eredményrõl tájékoztatott. Néha eltérteka vélemények, és két jelöltet javasoltak nekem. Ilyenkor azt a személyt választottam
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ki, akinek a politikai súlya nagyobbnak tûnt. Ezt viszont a politikai szervezetek leg-közelebbi jelentései úgy kommentálták � egyesek megelégedéssel, mások viszont elé-gedetlenséggel �, mint az egyik csoport befolyásának eredményét és a »kormánykurzusának« megváltozását. Létezett viszont bizonyos korlátozás is azon személyektekintetében, akiket a Tanácskozás tagjai közé, illetve egyéb magas posztokra jelöltek:ez a korlátozás a szélsõjobboldaliakra, illetve az összes szocialistára vonatkozott.Úgy véltem, hogy ezek az irányzatok esetleg rendelkezhetnek képviselettel a Tanács-ban (Gyenyikin itt valószínûleg a késõbb létrehozandó Legfelsõbb Tanácsragondolt � H. I.), de semmiképpen sem lehetnek a kormányban. Ezt a nézetemet aKülönleges Tanácskozás is osztotta. Egyébként a Tanácskozás néhány tagja azt java-solta nekem, hogy a látszat kedvéért legalább néhány »ártalmatlan szocialistát« ve-gyünk fel a testületbe, tárcanélküli tagként. Én azonban úgy gondoltam, hogy ez alépés semmit sem segít az ügyünkön, azaz nem teszi népszerûbbé a Tanácskozást abaloldali körökben, a jobboldalon viszont rosszallást fog kiváltani.�90 A leginkábbbolsevikellenes baloldali köröket (azaz a jobboldali eszereket, mensevike-ket, népi szocialistákat és a baloldali kadetokat) tömörítõ OroszországÚjjászületésének Szövetségét sem vonták be a testület munkájába, bár Gye-nyikin szerint ennek a szervezetnek közvetve mégis volt bizonyos kap-csolata a hatalommal, mégpedig a vele folytatott idõnkénti konzultációkrévén.91
A Különleges Tanácskozás legtöbb jobboldali érzelmû politikusa tagjavolt az Oroszország Állami Egyesítése Tanácsának (Szovjet goszudarsztvennovoobjegyinyenyija Rossziji), a kadetok többsége pedig a bolsevikellenes táborcentrumát alkotó Nemzeti Központból (Nacionalnij centr) érkezett. Leginkábbe két politikai szervezet képviselte a rezsimet támogató aktív politikai köz-véleményt Dél-Oroszországban. Az említett bolsevikellenes szervezetek apolitikai szervezkedés új típusát képviselték. A bolsevikok hatalomra ke-rülése ugyanis politikai ellenfeleik heterogén táborában kiváltotta az ütõ-képes egység iránti igényt. Ezenkívül a forradalom és a polgárháború ala-posan átrajzolta a politikai térképet, és sok eddigi politikai kötõdés tárgyta-lanná vagy okafogyottá vált. A korábbi párthovatartozások a gyökeresenmegváltozott körülmények között gyakran elvesztették addigi jelentõsé-güket, egyes pártok programjaiban komoly változások mentek végbe, illet-ve új törésvonalak jelentek meg a pártok között. Megjelent az igény az új,lehetõleg pártok feletti politikai blokkok létrehozására. Különösen megnõt-tek az olyan új szervezetek esélyei, amelyek a nemzeti összefogásra szólí-tották fel a korábbi politikai ellenfeleket. A két említett csoportosulás, amelyGyenyikin idején meghatározó politikai befolyással rendelkezett Dél-Oroszországban, megfelelt ezeknek az elvárásoknak. A Nemzeti Központ afehér mozgalom széles értelemben vett centrumát, az Oroszország ÁllamiEgyesítése Tanácsa pedig a többé-kevésbé mérsékelt konzervatív jobboldalt
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tömörítette, amely fõleg földbirtokosi, egyházi és felsõ bürokrata érdekeketpróbált képviselni. A dél-oroszországi Nemzeti Központ vezetõi Mihail Fjodorov és Nyi-kolaj Asztrov voltak. Mindketten a Különleges Tanácskozás tárca nélkülitagjai voltak, és fõleg Asztrov állt közel Gyenyikinhez. Fjodorov és Asztrovvezette tehát az úgynevezett liberális frakciót. Itt azonban jelezni kell, hogybár Gyenyikin és politikai ellenfeleik ezt a jelzõt használták a Kadet Pártképviselõinek megjelölésére, az 1919-es kadetok már nagyon eltávolodtakattól a liberalizmustól, amelyet 1914 elõtt képviseltek, nem is beszélve az1905 és 1907 közötti radikális szociális reformizmusukról. A Kadet Párt apolgárháború idején nagyon jobbra tolódott. A párt balszárnyának néhányképviselõje ugyan még próbált megõrizni valamit a régi eszmékbõl és illú-ziókból, a többséget viszont nem ez jellemezte. Az, hogy valaki kadet volt1918-ban vagy 1919-ben, sokféle mentalitást, elképzelést és taktikát jelent-hetett. Azért talán nem meglepõ, hogy a kadetok még a Különleges Tanács-kozás kisebbségi frakciójában sem alkottak egységes csoportot. Természete-sen ez csak tovább gyengítette pozícióikat az Állami Egyesítés Tanácsánakpolitikusaival szemben, akik között ugyan szintén voltak különbségek, de aszámukra fontos szociális és politikai kérdésekben sokkal egységesebbekvoltak. Ezenkívül az utóbbiak tehetséges és tekintélyes vezetõvel rendel-keztek Alekszandr Krivosein személyében. Egészében véve tehát a Különleges Tanácskozáson belül a tábornokok ésaz Oroszország Állami Egyesítése Tanácsa által képviselt monarchista ér-zelmû jobboldal dominált.92 Egyrészt számbeli fölényben voltak, másrésztérezték a hadsereg támogatását, harmadrészt pedig a kadetokkal ellentét-ben a jobboldaliak világnézetileg, lélektanilag és részben szociálisan is meg-lehetõsen kompakt egységet alkottak. Sõt a jobboldalnak idõvel sikerültnéhány kadetot is átcsábítani a saját soraikba. Ilyen volt például NyikolajCsebisev belügyminiszter vagy részben a propagandáért felelõs Konsz-tantyin Szokolov. A kadetok tehát minden tekintetben kisebb súllyal rendelkeztek a Kü-lönleges Tanácskozásban, mint ellenfeleik. Ennek ellenére igyekeztek elke-rülni azt a látszatot, hogy a többségi jobboldal egyfajta hivatalos lojálisellenzék szerepébe szorította volna õket. Úgy érezték ugyanis, hogy ez adiktatúra részben a saját ötletük, tehát övék is. Ezenkívül nem akartak újfrontot nyitni a fehér táboron belül. Annak érdekében, hogy leszavazott ha-tározati javaslataik legalább nyilvánosságra kerüljenek, kiharcolták azt a
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92 Konsztantyin Szokolov professzor, az Oszvag vezetõje és a kadet frakció egyiklegjobboldalibb tagja ezt a jobboldalt mérsékeltnek nevezte. (Szokolov, K. N.: i. m. 82.)Természetesen itt figyelembe kell venni a korabeli fogalmakat. A radikális vagy a keményjobboldal alatt akkor a feketeszázas pogromista jelszavakat hangoztató és a restaurációtkövetelõ �sötét reakciót� értették. Ilyen volt az orosz monarchista mozgalom jelentõsrésze. A valamivel türelmesebb hangvételû konzervatív tábornokok és bürokraták csakehhez képest számítottak mérsékelteknek, még akkor is, ha hosszú távú céljaik sokszormegegyeztek az elõzõ csoport céljaival.



lehetõséget, hogy azok a hivatalos közlönyben a különvélemények formá-jában megjelenjenek. Ennek viszont volt egy váratlan következménye.Gyenyikin tábornok, akit alsó középosztálybeli származása révén kevésbékötöttek a nagybirtokosi réteg érdekei, sokszor éppen ezeket a kisebbségijavaslatokat tette magáévá, mert azok jobban figyelembe vették a forrada-lom során kialakult helyzetet, és láthatóan több állami racionalitást tartal-maztak, mint a jobboldal nagyon is szûk, osztályjellegû javaslatai. Mindez ajobboldal elégedetlenségét váltotta ki, amely �liberalizmussal� vádolta megGyenyikint és közvetlen tanácsadóit. Asztrov és társai félni kezdtek attól,hogy mindez ellehetetleníti, sõt személyesen is veszélybe sodorja a Fõpa-rancsnokot, azért inkább felhagytak a különvélemények gyakorlatával.Késõbbiekben csak kivételesen folyamodtak ehhez az eszközhöz.93
Annak ellenére, hogy a kadetok igyekeztek elkerülni az ellenzékiség lát-szatát, az erõviszonyok alakulása folytán mégiscsak ebbe a helyzetbe kerül-tek. Természetesen ezt õk is érezték. Asztrov a Gyenyikinhez intézett egyikkésõbbi levelében a következõket írta a jobboldali partnereikrõl: �Emlékszemaz arckifejezésükre, amikor mi léptünk fel a Különleges Tanácskozásban. A szemükezt mondta: »Mit ugrálsz kedvesem, ez most a mi idõnk.«�94 A kadetok látták,hogy nincs komoly esélyük befolyásolni a hadseregben egyre inkább elural-kodó jobboldali kurzust, és feladatukat csupán abban látták, hogy némilegtompítsák a katonai diktatúra idején elkerülhetetlen keménységet. A Kü-lönleges Tanácskozásban pedig igyekeztek kiigazítani a �jobboldali elhajlás�által okozott erõeltolódásokat.95
A jobboldal ugyanakkor nem akart megszabadulni a kadetoktól, leg-alább egyelõre nem, hiszen szüksége volt azok külföldön és a dél-orosz-országi térségben kiépített kapcsolataira. Asztrov szerint a jobboldaliaktulajdonképpen álcázni akartak magukat a kadetokkal.96 Más oldalról vi-szont a kadetok is nyitottak voltak az együttmûködésre, hiszen a közös el-lenségen kívül más is összekötötte õket a jobboldallal. A jobbra tolódó kade-tizmus például a konzervatívokhoz hasonlóan bizalmatlan lett a tömegek-kel szemben. Ezenkívül sok arisztokrata származású kadet politikus azértszimpatizált a Krivosein vezette agrárius körökkel, mert maga is földbir-tokos volt.97 Végül a polgárháború hatása alatt a két csoport mentalitásahasonló lett, legalább egy idõre. Asztrov például késõbb elismerte, hogy apolgárháború alatt a kadetok közül is nagyon sokan annak a különleges,szélsõséges hangulatnak a hatása alá kerültek, amely akkor fõleg a jobbol-dalt jellemezte: �Többségünk ugyannak a pszichológiának a hatása alatt állt, mint
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a jobboldaliak. Ez járványszerû volt, különösen hadseregünk elõretörésének idején.Csak nagyon kevesen tudtak végig ellenállni ennek a pszichológiának. Az utóbbiakat»lirikusoknak« nevezték el, akik nem értik az országban kialakult helyzetet. Aztmondták nekik, hogy az általuk képviselt irányzatot az élet kiveti magából.�98 A ka-detok és a jobboldal közötti különbségek emiatt néha nem is érintették aproblémák lényegét, hanem csupán a taktikai jellegû nézeteltérésekrõl,illetve a régi, még a forradalom elõtti kölcsönös elõítéletekrõl szóltak. Gyenyikin tudatában volt annak, hogy szüksége van a kadetokra. Ké-sõbb ezt az emlékirataiban a következõképpen foglalta össze: �...a KülönlegesTanácskozáson belül annak a két politikai irányzatnak a koalíciója valósult meg,amelyek koalícióra lépését sokan szorgalmazták az októberi napok után, Miljukovotis beleértve, fõleg annak kijevi periódusa idején. Ez a koalíció megfelelt a dél-orosz-országi fehér mozgalom belsõ erõviszonyainak. A baloldal irányában pedig azt avégsõ határt képviselte, amit a hadsereg és a hozzá közel álló körök hangulata mégmegtûrt. Ezen a kombináción kívül még két lehetõség létezett: egyszínû jobboldalivagy egyszínû liberális kormány. Az elsõt a hadsereg nyugodtan elfogadta volna,azonban az ország és különösen a kozák vidékek már nem. Valószínûleg határozottszemélyekbõl állt volna és elismert vezetõje Krivosein lenne. Az ilyen kormánysikere és stabilitása azonban kétséges, fõleg ha figyelembe vesszük azt a pszichológiátés a megtörtént óriási szociális változásoknak azt az ignorálását, amelyet még amérsékelt jobboldali körök is tanúsítottak a dél bukása elõtt. A másik típusú kor-mány létrehozása egyszerûen lehetetlen volt a tisztikar hangulata miatt, a jobboldalikörök várható nyomása miatt, amelynek a békés természetû orosz liberalizmus nemtudott volna ellenállni.�99
Gyenyikin tábornok visszaemlékezéseibõl úgy tûnik, hogy a NemzetiKözpont valóban közelebb állt hozzá, mint a sokkal nyíltabban restaurációsOroszország Állami Egyesítésének Tanácsa. Az utóbbi ugyanis olyan kérdé-sekben kötötte meg a tábornok kezét, amelyek megoldása létfontosságúvolt a fehér mozgalom jövõje szempontjából, és amely problémák rugalma-sabb kezelése talán jobban használt volna a fehér ügynek. Különösen fontosvolt a földkérdés. A tábornok következõképpen foglalta össze az idevonat-kozó benyomásait: �A Nemzeti Központ teljes mellszélességgel és jóhiszemûen tá-mogatta a hatalmat, és még azokhoz az intézkedésekhez is türelemmel viszonyult,amelyek eltértek a Központ által követett politikai irányvonaltól és a KülönlegesTanácskozásban ülésezõ tagjaik vereségét vagy legalábbis kompromisszumot jelen-tettek. Jobboldali ellenfeleik azonban nem voltak ennyire lojálisak. A koalíciós szûrõncsak nehezen keresztülvitt liberális intézkedések nemegyszer törtek össze a többsé-gében jobboldalhoz tartozó végrehajtók ellenállásán.Az Oroszország Állami Egyesítése Tanácsának hatalomhoz való viszonya külsõ-leg teljesen lojális volt. Azokról a kérdésekrõl, amelyekben a Tanács álláspontja egy-beesett a kormány véleményével, a Tanács hangos és ünnepélyes deklarációkban nyi-latkozott, az eltérések esetében viszont a Különleges Tanácskozásban lévõ tagjain
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keresztül igyekezett hatni, mégpedig elég erõteljesen. Krivosein a Tanács nevébencsak egyszer fordult hozzám írásos tiltakozással, amelyben a földtörvény elsõ terve-zete (Kolokolcev-féle) ellen emelte fel a hangját, mert a tervezet »radikalizmusában«az »alapok megingatását« vélte felfedezni��100
Egészében véve Gyenyikin szkeptikus volt a dél-oroszországi fehér ha-talomhoz közel álló bolsevikellenes politikai szervezetekkel szemben. Látta,hogy ezek az egymással is marakodó csoportosulások tulajdonképpen csakaz orosz felsõbb osztályok és az értelmiség vékony rétegét képviselik ésegyáltalán nincs komoly tömegtámogatottságuk. Viszonylagos súlyukat ésjelentõségüket csupán egyes neves politikusok jelenléte biztosította. Gye-nyikin szerint ��emiatt e szervezetek csak tanácsot tudtak adni és adtak is a hata-lomnak, támaszt viszont nem nyújtottak. A támaszt se nekem, se nekik nem sikerültmegtalálni.�101
Gyenyikinnek mégis szüksége volt a Nemzeti Központra és az Orosz-ország Állami Egyesítése Tanácsára. Mindkét szervezet egyfajta szellemiagytrösztöt képviselt, amely legalább a volt szakapparátusok, a gazdaságiszféra és a helyi hatalmasságok lojalitását, továbbá az értelmiség és bizo-nyos sajtóorgánumok támogatását tudta biztosítani számára. A tábornok ál-tal megtestesített katonai diktatúra pedig lavírozott köztük. A diktátoráltalában kompromisszumra próbálta ösztönözni a jobboldalt és a kadeto-kat. Gyenyikin saját szavai szerint általában a Különleges Tanácskozás ren-delkezései alapján próbálta lemérni azt, hogy az adott körülmények közöttés az adott végrehajtók mellett melyik intézkedést lehet még keresztülvinnianélkül, hogy az komoly belsõ megrázkódtatásokhoz vezessen a fehér tá-boron belül. Ebbõl kifolyólag viszont a legfõbb hatalom legtöbb döntésefelemás volt, és egyik csoportot sem elégítette ki igazán. A KülönlegesTanácskozás presztízse és tekintélye emiatt folyamatosan csökkent. E sajá-tos szerv sokkal inkább a Fõparancsnok tanácsadó szervére hasonlított,mint igazi kormányra. Gyenge és ingatag jogi helyzete kiegészülve az ál-landó belsõ viszályokkal ahhoz vezetett, hogy a fehérgárdista központikormányzat fokozatosan a politikai paralízis állapotába került. Szokolov ezta következõképpen fogalmazta meg: �Elméletileg nálunk minden a hatalomegységének a fikciójára épült. Gyakorlatban viszont ez inkább az akaratnélküliségamorf egysége volt.�102

98 Dél-Oroszország

100 Gyenyikin, A. I.: Ocserki� V. kötet. 154�155.
101 Uo. 157. 
102 Szokolov, K. N.: i. m. 83. 



3. Egyéb dél-oroszországi bolsevikellenes politikai erõk.A bolsevikellenes baloldal és a nyíltan restaurációs szélsõjobboldal
Röviden meg kell említeni még további két jelentõs politikai erõt, amelyszintén jelen volt Dél-Oroszországban. Az Önkéntes Hadsereg területéntöbbé-kevésbé legálisan mûködtek az eszer és mensevik alapszervezetek,pedig azok a fehér rezsim ellenzékét képviselték. Viszonylag komoly pozí-ciókkal rendelkeztek a helyi önkormányzati szervekben és még inkább ahelyi szövetkezeti mozgalomban. Saját sajtójuk volt, amelyet a hatalomerõteljesen cenzurázott, majd egy részét késõbb be is tiltotta.103 A helyi eszerés mensevik politikusokat ugyanakkor néha komoly atrocitások érték azönkényeskedõ katonaság és a garázdálkodó kémelhárító szervek reszérõl.Ennek ellenére Gyenyikin és környezete ügyelt arra, hogy ne kergessékõket teljesen a vörösök táborába, ezért igyekeztek visszafogni a túlbuzgóparancsnokokat, általában nem nagy sikerrel. A mérsékelt szocialista és demokratikus táborból a hatalomhoz legkö-zelebb az Oroszország Újjászületésének Szövetsége állt, de szó sem lehetettarról, hogy tagjai valamilyen formában posztokhoz jutnának a fehérgárdis-ta államapparátusban. Gyenyikin ennek ellenére késõbb nem úgy emléke-zett vissza a Szövetségre, mint kifejezetten kormányellenes erõre. Lassan éscsendben ugyanis beletörõdtek a katonai diktatúrába, kritikájuk pedig álta-lában nem ment túl a megengedett határon.104

Az Oroszország Újjászületésének Szövetsége azonban mégiscsak a mér-sékelten baloldali tábor leginkább bolsevikellenes részét alkotta. Sok máseszernek és menseviknek viszont már komoly dilemmát okozott, hogy kittámogasson � a bolsevikokat vagy a fehér tábornokokat. Az eszer párt IX.kongresszusa például veszélyesebbnek tartotta a �restaurációs fehérgárdistadiktatúrákat�, mint a szovjethatalmat. A kongresszusi határozatoknak azon-ban nem engedelmeskedett mindenki. Az eszereket ezenkívül más szem-pontok is megosztották. Ilyen volt például a nemzeti kérdés, hiszen sokukrajnai eszer támogatta az ottani nacionalista mozgalmakat. Ami a lét-számban sokkal gyengébb és kevésbé harcias mensevikeket illeti, azok fõlega szakszervezeti és szövetkezeti mozgalomban aktivizálódtak, ahol azt a re-zsim meg is tûrte. A hatalommal szemben tüntetõleg ellenzéki álláspontonvoltak, azonban Gyenyikin szerint közvetlenül nem cselekedtek ellene.A tábornok sokkal inkább az erõsebb és a terrorista hagyományokkal ren-delkezõ eszerektõl tartott. Gyenyikin késõbb a következõképpen jellemez-te a dél-oroszországi mensevikek pozícióját, ahogyan õ azt annak idejénlátta: �Egészében véve az a benyomás alakult ki bennem, hogy a szociáldemokratapárt dél-oroszországi képviselõi nem a fehérgárdista erõk vereségére törekedtek,

99Dél-Oroszország

103 Ilyen volt például a Harkovban megjelenõ mensevik Miszl c. újság.
104 Gyenyikin, A. I.: Ocserki� V. kötet. 156.



hanem csupán az utóbbiak olyan méretû meggyengítésére, hogy azok a bolsevikokbukásának pillanatában csak jelentéktelen politikai tényezõt képviseljenek.�105
A másik erõ, amelyet Gyenyikin megpróbált távol tartani a hatalom leg-felsõbb szerveitõl, a feketeszázas szélsõjobboldal volt. Ezen a téren viszontkevésbé volt sikeres, mint a bolsevikellenes mérsékelt szocialisták esetében,ami fõleg a fehérgárdista mozgalom erõteljes jobbratolódásával függöttössze. A szélsõjobboldalnak ugyanis komoly támogatói voltak a gyenyiki-nista rezsim csúcsain és fõleg a hadseregben. A mérsékelt és a szélsõségesjobboldal közötti határvonal a polgárháború alatt nem volt teljesen egyér-telmû. Sõt a szélsõjobb egyes szervezeteit a rezsim hivatalos propaganda-szerve, az úgynevezett Oszvag közvetlenül finanszírozta. A feketeszázasszélsõjobb szimpatizánsaival nemcsak a hadsereg volt tele, hanem a köz-igazgatás, a kémelhárítás és a propagandagépezet is; az ezekben betöltöttposztok révén pedig komolyan befolyásolni tudták a fehér rendszer mûkö-dését. Végül meg kell említeni, hogy a feketeszázas ideológia sokkal na-gyobb hatással volt a fehér táborra, mint a bolsevikellenes eszerek és men-sevikek gondolatai. Az 1917-es forradalom komoly csapást jelentett az orosz szélsõjobboldalszámára. Régi pártjai és szervezetei lejáratták magukat, betiltották õketvagy maguktól felmorzsolódtak. 1918-tól viszont elkezdõdött a feketeszázaseszméket hirdetõ pártok és csoportok gyors újjászervezõdése. Részben fel-újították régi pártjaikat, részben újak jöttek létre. Az orosz szélsõjobb soha-sem volt egységes, hanem mindig nagy szervezeti pluralitás jellemezte. Eza hagyomány a polgárháború alatt is folytatódott. Gyenyikin szerint 1919nyarán például a Harkov és Vlagyikavkaz közötti térségben több mint 20ilyen szervezet tevékenykedett.106 Legjelentõsebb közülük az Orosz Gyûlésvolt (Russzkoje szobranyije), amely fõleg a konzervatív monarchista Krasznovatamán doni regnálása idején erõsödött meg. Késõbb, amikor már nem él-vezett hivatalos támogatást, döntõen a hazárdjátékos kaszinók bevételeibõlfinanszírozta magát. Bizonyos népszerûségnek örvendett még az Élet-teremtõ Kereszt Testvérisége (Bratsztvo zsivotvorjascsevo kreszta), amelyet egyVosztokov nevû szélsõjobboldali pópa alapított meg azzal a céllal, hogyabszolút monarchiát és a �zsidó szabadkõmûves összeesküvés� elleni harcotpropagálja. Ezeknek a szélsõséges pártoknak a többsége egyértelmûen ésharciasan monarchista volt. Egy részük viszont egyidejûleg németbarát isvolt, ami eleve feszültté tette a köztük és Gyenyikin közötti viszonyt. Fõlega hátországban szolgáló tisztek körében szervezkedtek, hiszen a frontonharcolóknak nem nagyon volt idejük a politizálásra. A hadseregben történõtitkos szervezkedés nagyon fontos volt számukra. Ez azzal függött össze,hogy ezek a szervezetek nem nagyon tudtak a szélesebb rétegekre hatni, dekülönösebben nem is igyekeztek, mert abból indultak ki, hogy a bolseviz-
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mus végleges veresége idején a néptömegek annyira fáradtak és fásultaklesznek majd, hogy elfordulnak a politikától és csak rendet fognak várni.Politizálni pedig csak kisebb-nagyobb pártok fognak, természetesen mind-egyik a nép nevében. Ilyenkor viszont az lesz elõnyös helyzetben, aki a had-seregben rendelkezik némi támogatottsággal.107
A radikálisan nacionalista jobboldal valamivel mérsékeltebb szárnyát aVaszilij Sulgin vezette Délorosz Nemzeti Központ (Juzsno-russzkij nacionalnijcentr), a Vlagyimir Puriskevics irányította Népállami Párt (Narodno-goszu-darsztvennaja partyija) vagy a Balasov-féle Összoroszországi Nemzeti Szövetség(Vszerosszijszkij nacionalnij szojuz) képviselte. Rajtuk kívül Dél-Oroszor-szágban létezett még néhány kisebb, de hasonló irányultságú szélsõségesennacionalista párt. Természetesen a politikai paletta ezen részén is idõrõlidõre felmerültek egyesítési kísérletek, amelyek egyik fõ kezdeményezõjeaz Orosz Nemzeti Közösségek Szövetsége (Szojuz russzkih nacionalnih obscsin)volt. E szervezet, amely az egyházközségekre, a helyi földbirtokosokra, afalusi tanítókra és az idegen tõkétõl mentes szövetkezeti mozgalomra pró-bált támaszkodni, az Oszvag komoly támogatásában részesült.108 WilliamLaqueur amerikai kutató szerint e csoportosulás a fehérek gyõzelme eseténesetleg megpróbálhatott volna új típusú állami tömegpárttá válni.109 A pol-gárháború alatt a szervezet mindkét irányban nyitott volt � a Krivosein ve-zette mérsékelt jobboldal felé ugyanúgy, mint Vosztokov pópa ultrakonzer-vatív fanatikusai iránt. Az utóbbi csoportok köztes álláspontot foglaltak el a nyílt ellenzékiség ésa kormányzat csendes támogatása között. A hatalomhoz két szálon kötõd-tek � az Oszvagtól kapott támogatás, illetve az Oroszország Állami Egye-sítése Tanácsa révén. A Nemzeti Központtal versenyzõ Tanács ugyanis sok-szor a szélsõjobboldalon keresett szövetségeseket. Mindezek a csoportokállandóan elégedetlenek voltak a �liberálisok túlsúlyával� és közvetve Gye-nyikinnel szemben is, akit azzal vádoltak, hogy nem mer nyíltan monar-chista jelszavakat hangoztatni. 

4. A helyi közigazgatás és az önkormányzatok kérdése
A Különleges Tanácskozásban helyet foglaló politikai erõk között a legna-gyobb vitákat a földkérdés okozta. A jobboldal többsége ugyanis szembe-helyezkedett minden olyan javaslattal, amely a legcsekélyebb formában iskorlátozni akarta a nagybirtok jogait és fõleg a latifundiumok terjedelmét.Végsõ céljuk a forradalom elõtti földtulajdon-viszonyok visszaállítása volt.Gyenyikin és a kadetok többsége viszont felfogta, hogy ez egyrészt lehe-
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tetlen, másrészt a harc szempontjából kifejezetten káros is. Természetesenõk sem akarták változtatások nélkül hagyni a forradalom alatt kialakulthelyzetet, azonban igyekeztek elkerülni a teljes restauráció látszatát, fõlegmiután látták, hogy hová vezet az, ha a katonai csapatok segédkeznek aföldbirtokosok spontán restaurációs próbálkozásainál. A két tábor közöttikonfliktus konkrét oka az volt, hogy a földbirtokosokat képviselõ jobboldalnem akart belemenni abba, hogy a meghatározott nagyság feletti föld-területeket, ha másként nem megy (azaz: ha a földbirtokos önként nemegyezik bele abba), kényszerkisajátításnak kell alávetni, természetesen améltányos megváltási összegért cserében. Az ilyen módon kisajátítottföldekbõl a kadetok és Gyenyikin meg akarták erõsíteni az életképes kis- ésközépgazdaságokat, amitõl a rezsim társadalmi bázisának kiszélesítését re-mélték. Ezek az elképzelések csak a déli területekre vonatkoztak volna,mert az összoroszországi földkérdést a polgárháború után akarták megol-dani. A tervezett, de meg nem valósult megoldás egyébként a sztolipini re-formok szellemiségébõl merített. A jobboldal ellenkezése miatt azonbanezekbõl a tervekbõl nem lett semmi, csak az egyes csoportok közötti vi-szony mérgesedett el, de az agrárkérdést nem sikerült megoldani.110
Az agrárkérdéssel szorosan összefüggött a helyi hatalom kérdése, amely-rõl szintén sok vita zajlott le a Különleges Tanácskozás két szárnya között.A helyi közigazgatási és önkormányzati szervek helyreállítása talán még aközponti hatalmi szervek létrehozásánál is fontosabb volt. Ezek a szervekugyanis közvetlen kapcsolatban álltak a lakossággal, amely részben rajtukkeresztül szerezhetett közvetlen benyomást a fehér hatalom jellegérõl.Hosszú távon a fehérek is tervezték a hagyományos helyi és területi önkor-mányzatok helyreállítását. Szóban még ezek kompetenciáinak bizonyoskiszélesítésére is hajlandóknak mutatkoztak. Mivelhogy azonban a dél-oroszországi kormányzóságok területén is háború zajlott, a helyi igazgatáskérdését a tábornokok végül csak ideiglenes jelleggel és centralista módonrendezték el.Az 1919 márciusában kidolgozott ideiglenes rendeletek a polgári igazga-tásról és az állami õrségrõl a társadalmi kezdeményezés korlátozását jelen-tették, annak ellenére, hogy a dél-oroszországi ellenforradalom �liberáli-sabb� szárnyát megtestesítõ Nemzeti Központ mûhelyeiben kidolgozott el-képzeléseket követték.111 A háromszintes közigazgatási létra tetején a fõmeg-bízott állt (glavnonacsalsztvujuscsij), alatta helyezkedett el a kormányzó (guber-nator), az alatt pedig a járási fõnökök (nacsalnyik ujezda) sokasága. A saját szint-jén és területén mindegyik felügyeletet gyakorolt az alája tartozó közigaz-gatási és önkormányzati szervek tevékenysége felett. A fõmegbízott ezen-kívül a területén lévõ haderõ felett is rendelkezett. A fõmegbízottak rend-szerint az ott állomásozó egységek parancsnokai közül kerültek ki. A rend-szer a forradalom elõtti generálgubernátor rendszerre hasonlított. A fõmegbí-
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zott hatáskörébõl csupán a bíróságokat és az állami ellenõrzés szerveit vet-ték ki. Legfontosabb feladatai közé tartozott az államrend, a társadalmi békeés a közrend fenntartásának érdekében kifejtett tevékenységek koordi-nálása és irányítása, illetve a hadsereg és a lakosság ellátásáért felelõsszervek és szervezetek munkájának elõsegítése. Továbbá koordinálnia kel-lett a fenti feladatokért felelõs katonai és polgári hatóságok tevékenységétis. Mindennek érdekében a fõmegbízottak olyan jogosítványokkal voltakfelruházva, mint a forradalom elõtti kormányzók: kiadhattak általánosankötelezõ rendelkezéseket, ezek megsértõit jogukban állt megfenyíteni,illetve másként megfegyelmezni. Adminisztratív úton intézhettek olyan,egyébként a bíróság elé tartozó ügyeket, amelyekért nem járt hat hónaposszabadságvesztésnél hosszabb büntetés, továbbá bizonyos bírósági ügyekzárt ajtók mögötti tárgyalását követelhették. Egész ügycsoportokat vehet-tek ki az általános bíróságok hatáskörébõl és adhattak át a hadbíróságok-nak, megtilthattak bármilyen társadalmi vagy magánjellegû összejövetelt,felfüggeszthették és berekeszthették a helyi önkormányzati szervek üléseit,befolyásolhatták azok napirendjét. Bezárathatták az iskolákat, betilthattákaz újságokat, leválthatták a hivatalnokokat (kivéve a legmagasabb kategó-riákat) és az összes választott személyt, végül pedig jogukban állt bárkitszámûzni az illetékességi területükrõl.112
A fõmegbízottak széles körû jogosítványait indokolttá tehette, hogy õktulajdonképpen a front menti és a fronthoz közeli hátországi területeketirányították, ahol logikus módon szükség lehetett ilyen jogkörökre. Máskérdés a már �pacifikált� területek irányítása, amely a rendeletek szerint akormányzók feladata volt. Azok rendkívül széles körû jogosítványai azon-ban már kevésbé voltak megmagyarázhatók, hiszen tulajdonképpen majd-nem ugyanazokat a jogokat kapták, mint a fõmegbízottak, csak a Fõpa-rancsnokon múlt, hogy azokat milyen mértékben ruházza át a kormány-zókra. Elvben és gyakorlatban így a kormányzók ugyanazzal a hatalommalrendelkezhettek a saját területükön, mint a fõmegbízottak. A rendkívüliállapot mindenütt állandósulhatott.A járási fõnökök a maguk szintjén szintén nagyon széles hatalmi jogo-sítványokkal rendelkeztek. E tisztség egyesítette magában a forradalomelõtti járási elöljárósági elnöknek, továbbá a nemesség elöljárójának és ajárási rendõrfõnöknek a funkcióit és jogosítványait, amelyek újabb elemek-kel bõvültek ki. A járási fõnököket a kormányzók javaslatára a belügyekértfelelõs központi hivatalnok, azaz a tulajdonképpeni belügyminiszter ne-vezte ki. A járási fõnök továbbá minden olyan hatósági és társadalmi bi-zottságban és felügyeletben helyet foglalt, mint a fent említett három for-radalom elõtti tisztségviselõ, azaz majdnem minden fontos döntésnél ottvolt és elnökölt. Ott ült például a gyámtanácsban, a statisztikai bizottság-ban, a tanügyi bizottságban, jelen volt a potenciális esküdtek kiválasztásá-nál, a volosztymegbízottak gyûlésein, irányíthatta a zemsztvogyûléseket.
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Ezenkívül minden járási állami és önkormányzati polgári hivatalnok afennhatósága alá tartozott.113
A legalsóbb szinten, azaz a falvakban tulajdonképpen a forradalom elõt-ti igazgatási rendszert állították vissza, néhány újítással kiegészítve. A falusitársadalmi elöljáróságok a helyi lakosok költségére bizonyos államigaz-gatási funkciókat is elláttak. Az államõrség helyi képviselete hiányában arendvédelmi feladatok is a polgármesterre, azaz a �sztarosztára� hárultak. Ezvonatkozott a közbiztonság fenntartására, illetve a különbözõ igazolásokkiállítására is. A polgármesterek egyébként a járási fõnökök és a kormány-zók erõteljes felügyelete mellett mûködtek. Az utóbbiak bármely helyi vagyvoloszty szintû tisztségviselõt eltávolíthattak. A gyenyikinista közigazgatás helyzetét nagymértékben meghatároztaazon tény, hogy Nyikolaj Csebisev, a Különleges Tanácskozás belügyekértfelelõs vezetõje majdnem kivétel nélkül olyan személyeket nevezett ki kor-mányzóknak, akik a forradalom elõtt is azok voltak. Ezek az emberek Gye-nyikin szerint alkatilag képtelenek voltak felfogni az idõközben végbementváltozásokat és a polgárháború lélektanát. A múltat próbálták visszaállítanimég a külsõségekben is, sok gondot okozva ezzel a hivatalos fehérgárdistapropagandának. A lakosság emiatt egyre inkább restaurációt gyanított. En-nél is nagyobb probléma volt viszont, hogy a déli területeken áthaladó ka-tonai egységek legtöbbször fittyet hánytak a polgári közigazgatásra, és aztcsináltak, amit akartak. A rosszul fizetett és demoralizált közigazgatás ezen-kívül óriási méretû korrupciót eredményezett. A korrupciónak, a katonaság önkényeskedéseinek és a sokféle hivatalosés félhivatalos titkosrendõrség mindennapi zaklatásainak és terrorjának ki-tett lakosság egyre elégedetlenebb lett. Mindez fokozatosan szétzilálta a fe-hérek hátországát. A jobboldal a probléma gyökerét részben a katonai dik-tatúra gyengeségében látta, részben pedig a rossz káderpolitikában és alegfõbb vezetés rendszertelenségében.114 Sulgin arról írt, hogy a ��polgáriközigazgatás megszervezésében megmutatkozott azon nyomorult orosz tehetetlen-ség, amely elõtt megáll az ész�.115 A kadetok egyrészt a mindenütt jelen lévõkatonai túlsúlyban, az úgynevezett �vojenscsina� jelenségben, másrészt amegfelelõ káderek hiányában látták a fennálló állapotok gyökereit. A bolse-vikellenes mérsékelt szocialisták pedig a kialakult rendszerben látták a fõproblémát, konkrétan abban, hogy a tábornoki rezsim vidéken nem a terü-leti önkormányzatokban képviselt helyi társadalomra próbált támaszkodni,hanem a rossz emlékû generálgubernátor rendszerre. Gyenyikin fõleg ká-derproblémaként értelmezte az egész jelenséget, illetve a �társadalom aktív
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elemeinek�, azaz a rezsimmel eleinte szimpatizáló liberális értelmiség passzi-vitásában kereste a hiányosságok gyökereit. Katonaként nem hitt abban,hogy eleve a rendszer rossz, és ebben 1917-es tapasztalatai is megerõsítet-ték. Akkor ugyanis az Ideiglenes Kormány alatt szintén zûrzavar uralkodotta vidéken, pedig a legkülönfélébb választott helyi képviseleti szervek vagybizottságok álltak a kormányzóságok és járások élén. Véleménye szerintSzovjet-Oroszország példája is bizonyítja, hogy nemcsak szervezeti-szer-kezeti problémáról volt szó, hiszen idõvel ott is egyre formálisabbak letteka választások, és a szovjetek a bürokrácia befolyása alá kerültek.116
E bizalmatlanság ellenére a Különleges Tanácskozásban mégis foglal-koztak a helyi és területi önkormányzatok hosszú távú reformjával. Ehhezhozzátartozik, hogy 1919. január 1-jén lejárt a régi zemsztvogyûlések ésvárosi dumák mandátuma, amely mandátumot a fehér hatalom nem szán-dékozott meghosszabbítani. Ideiglenesen a zemsztvók és a dumák végre-hajtó szerveinek számító elöljáróságokra (uprava) ruházták rá az önkormány-zati képviselõ-testületek hatásköreit és jogosítványait. Miután ezek többsé-ge is szocialista összetételû volt, a kormányzókat feljogosították arra, hogyaz �oda nem való�, a tisztségüknek (értsd a hatalomnak) meg nem felelõ elöl-járókat elmozdítsák. Ezzel a joggal a kormányzók gyakran éltek, sõt vissza-éltek. Ezt a megoldást egyébként nemcsak a dél-oroszországi jobboldaltámogatta, de némi habozás után a Nemzeti Központ is. A kadetok szinténtartottak attól, hogy a választott szervek visszaállítása a hadsereg ellenzé-kének megerõsödéséhez fog vezetni, pedig a polgárháború során nem a vá-laszthatóság szép elvének visszaállítása a fontos, hanem az, hogy ezek a he-lyi szervek is teljes erõvel a hadsereget szolgálják.117
Közben a Különleges Tanácskozás Nyikolaj Asztrov vezette önkormány-zati bizottságában folyt a munka az új önkormányzati jogszabályok kidol-gozása felett. Ennek eredményeképpen 1919 márciusában megszületett avárosok társadalmi irányításáról szóló rendelet, amelyet Gyenyikin mégugyanabban a hónapban jóváhagyott, májusban pedig kihirdették a hivata-los közlönyben, de a belügyi apparátus obstrukciói miatt az elsõ választá-sokra csak szeptemberben kerülhetett sor. A zemsztvókkal még rosszabbvolt a helyzet. E két önkormányzati jogszabály körüli viták során ugyanismegint kiélezõdött a konfliktus a jobboldali és a kadet frakció között. Mi-után azonban a jobboldal döntõen földbirtokosi érdekeket képviselt, a vá-rosi önkormányzat ügyében hajlandó volt engedményeket tenni, aminekköszönhetõen ez a törvény hamarabb születhetett meg, mint a vidék hatal-mi viszonyait érintõ zemsztvotörvény.A vita lényege egyébként mindkét törvény esetében azonos volt � kitengedjenek be az önkormányzati testületekbe, hiszen ettõl függ azok poli-tikai pozíciója és az is, hogy kinek kedveznek majd döntéseik. A másik
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problematikus pont az volt, hogy milyen legyen az önkormányzatok és akormányzók viszonya. Egyébként mindkét jogszabály esetében csupánideiglenes normákról lett volna szó, amelyek hatálya csak a Fõparancsnokadminisztratív hatalma alatt lévõ területekre terjedt volna ki. Ez egyben aztis jelentette, hogy a regionális kozák államalakulatok ezt az ügyet a sajáthatáskörükben rendezhették. Az új jogszabályok ezenkívül a tervek szerintcsak ott kerültek volna bevezetésre, ahol a katonaság már �pacifikálta azellenséget�. A bizottság által kidolgozandó jogszabályoknak fel kellett tehátváltani a katonai parancsnokok ideiglenes rendelkezéseit. Asztrov szerint abizottság munkáját a következõ két elképzelés kellett, hogy vezérelje � azosztályharc mérséklése és az egységes Oroszország visszaállítása. Ugyan-akkor a munka során figyelembe kellett venni az idõközben végbement vál-tozásokat is. A városi dumákról szóló jogszabály esetében azért Asztrov aztjavasolta, hogy annak alapjául kell venni az Ideiglenes Kormány idevonat-kozó rendeleteit, viszont meg kell erõsíteni a végrehajtó hatalmat képviselõkormányzók ellenõrzési funkcióit.A városok társadalmi irányításáról szóló jogszabálytervezet 4 évre vá-lasztott városi dumákkal számolt, amely képviselõit a többségi elv szabályaiszerint választották volna, relatív többséggel, legalább ami az elsõ válasz-tásokat illeti. Választójoggal minden 25 év feletti városi lakos rendelkezettvolna, nemzetiségre, felekezetre és nemre való tekintet nélkül. A nõk vá-lasztójogáról elõször vitatkoztak, végül azonban 15 bizottsági tag igenlõszavazatával � 3 nemleges szavazattal szemben � sikerült keresztülvinni ezta jogkiterjesztést. Ahhoz viszont, hogy valaki választójoggal rendelkezzenaz adott városban, legalább 2 évig ott kellett laknia, ami alól kivételt képez-tek azok, akik a városban ingatlannal vagy kereskedelmi, illetve ipari vállal-kozással rendelkeztek. Az utóbbi rendelkezés természetesen a jómódú pol-gári rétegeknek kedvezett. Nagy vita zajlott viszont a választások általános-ságáról és a további cenzusok bevezetésérõl. A konzervatívok ugyanis azelmaradott oroszországi körülményekre való tekintettel kifogásolták a vá-lasztójog általánosságát és az adócenzusok bevezetését szorgalmazták.Mindenáron meg akarták akadályozni a �meg nem felelõ elemek�, illetve a�tömeg vagy csürhe�, azaz a széles néprétegek részvételét a választásokon,mert attól féltek, hogy még mindig a bolsevikok befolyása alatt állnak.Egyáltalán, az egész vita meglehetõsen osztályjellegû volt. Még a demokra-tikusabb álláspontot képviselõ kadetok sem elvi indokokkal érveltek, ha-nem  inkább praktikus megfontolásokból utasították el a vagyoni cenzus be-vezetését, illetve arra hivatkoztak, hogy az ilyen intézkedés rossz benyo-mást keltene az országban és a külföld elõtt egyaránt. Zajcev, aki az adottkérdés referense volt, azzal érvelt például az adócenzusok bevezetése ellen,hogy a szociális viszonyok annyira szét vannak zilálva, hogy a cenzusokbevezetése technikailag aligha kivitelezhetõ. Asztrov megint azzal próbáltaleküzdeni a jobboldal félelmeit, hogy az új rendszert amúgy is csak a �szi-lárd�, azaz a �rendteremtésen túlesett� területeken vezetik majd be. Ugyanak-kor kijelentette, hogy a régi, �cenzusos Oroszország� halott, és a fehéreknek
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ezt tudomásul kell venni, valami újjal kell elõjönniük, mert egyébként csu-pán a múlt árnyai lesznek.118
Végül a jogszabály liberálisabb változata gyõzött, amely a helyben lakásicenzust leszámítva nem tartalmazott egyéb cenzusokat. Annak érdekében,hogy a vagyonos városi osztályok ne érezzék magukat teljesen �kisem-mizve�, az egyéni választókerületek határainak kijelölését a városokat ideig-lenes jelleggel vezetõ, a hatóságok által kinevezett elöljáróságokra bízták,amelyek rendszerint a városi lakosság legkonzervatívabb csoportjait kép-viselték.119
A jogalkotók ugyanakkor megerõsítették a kormányzóknak a városi ön-kormányzatok fölötti felügyeletét. A kormányzó nemcsak a törvényességi,hanem a célszerûségi aggályok felmerülése esetén is visszaküldhette a du-mának újratárgyalás végett a duma által már egyszer elfogadott határoza-tokat. A kormányzó által emelt vétó leszavazásához ilyenkor a duma kép-viselõinek kétharmados többségére volt szükség. Abban az esetben, ha aduma nem vette figyelembe a kormányzó által tett megjegyzéseket vagy ahiányosságok kiküszöbölésére irányuló javaslatait, a kormányzó bíróság-hoz fordulhatott. Egyéb esetekben a belügyminiszterhez fordulhatott, akiszintén megvétózhatta a �lényegében helytelen� dumahatározatokat. Egyéb-ként a polgári igazgatásról szóló ideiglenes rendelet szerint a fõmegbízottakis bármikor felfüggeszthették az ilyen, a duma által másodszor is jóváha-gyott határozatokat. Mindez a dumákat a kormányzók és a belügy erõteljesgyámkodása alá helyezte.120
A városi dumák esetében � ha nehezen is � sikerült megegyeznie a dél-oroszországi ellenforradalom két fõ politikai erejének. A zemsztvókról szólóideiglenes rendelet viszont sokkal több és súlyosabb vitát váltott ki, és ezenviták egészen 1919 nyaráig elhúzódtak. A jobboldal olyan zemsztvoren-deletet akart elfogadni, amely vidéken a földbirtokosok pozícióit erõsítettevolna meg. Azzal érveltek, hogy a vidéknek �kulturális szempontból� szük-sége van a felvilágosult földbirtokos osztályra. A valamivel liberálisabbkadetok viszont erre azt válaszolták, hogy a forradalom következtébenilyen osztály már nem létezik, és az 1917-es ideiglenes zemsztvoszabályokatakarták alapul venni, amely jogszabályok már nem ismerték a cenzusokat.A jobboldal viszont ragaszkodott a kuriális választójog fenntartásához és avagyoni cenzus bevezetéséhez. Az elsõ kúriába a terveik szerint azok tar-toznának, akik fizetik a helyi adókat, a másikba pedig azok, akik az 1861-esföldreform utáni földjuttatás kétszeresével rendelkeznek, vagy annakmegfelelõ adót fizetnek. A második kúria felállítása a földbirtokosok és ajómódú parasztok bejutását könnyítette volna meg és megnövelte volna a
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politikai súlyukat a zemsztvón belül. Miután sem az illetékes bizottság, semkésõbb a Különleges Tanácskozás tagjai nem voltak képesek megegyezniebben a kérdésben, a Fõparancsnok egy egyeztetõ bizottságot hozott létre,amely kompromisszumos megoldást talált ki. E megoldás elvetette ugyan akuriális rendszert, azonban a választójogot a helyi zemsztvoadó-fizetéshezkötötte. Miután azonban a konzervatívok attól féltek, hogy az egyenes sze-mélyi adó bevezetése végül a választójog általánossá tételéhez vezethet,elutasították ezt a kompromisszumos javaslatot is. 1919 augusztusábanGyenyikin elnöklete alatt még egyszer összeültek a témában érintett poli-tikusok és szakemberek. A jobboldalt Krivosein vezette, aki teljes mellszé-lességgel támogatta a kuriális rendszert. Azzal érvelt, hogy miután Orosz-ország egy komoly és mélyreható agrárreform elõtt áll (amelyet egyébkéntszintén ellenzett), amely tulajdonképpen �csak egy merész mélyugráshoz� ha-sonlítható, annak érdekében, hogy az ország ne robbanjon szét, �szalmát kellszórni alája�, amely majd �tompítja a földre szállást�.121 Gyenyikin és Krivoseinezen az ülésen össze is szólalkozott, mert Krivosein kritizálta a Fõparancs-nokot a �túlzottan baloldali politikáért� (!), amire a fehér tábornok azt vála-szolta, hogy ha követné a jobboldal politikai tanácsait, akkor már régen ve-reséget szenvedett volna, és nem azon elmélkedne Rosztovban, hogy milyenzemsztvót hozzanak létre az általa irányított területeken.122 Az egyezségreazonban most sem került sor, és a viták folytatódtak. Végül Gyenyikin, aki-nek elege volt az egészbõl, megerõsítette a kompromisszumos javaslatot,azonban már túl késõ volt ahhoz, hogy ez a reform meg is valósuljon. (Azúgynevezett mérsékelt konzervatívoktól még radikálisabb álláspontot kép-viseltek a szélsõséges monarchisták, akik egyes írásaikban tulajdonképpenmegkérdõjelezték az államhatalom és a területi önkormányzatiság ketté-választásának értelmét. A szélsõjobboldal inkább az állami bürokráciát di-csõítette, az élet bürokratizációjával együtt, amely szerintük a fejlõdés vele-járója. Az esetleg megengedett önkormányzati szerveket is szigorú korlátokközé akarták szorítani.)123
A végén meg kell említeni még egy fontos mozzanatot, nevezetesen azt,hogy hosszú távon a dél-oroszországi fehérek hogyan képzelték el Orosz-ország belsõ területi beosztását és a központ-régió kapcsolat szabályozását.E kérdés összefügg a különbözõ nemzetiségi autonomista és szeparatistamozgalmakkal, illetve a helyi autonómia kérdésével, amely kérdések sokgondot okoztak a gyenyikini rezsimnek. A jövõre vonatkozó elképzelésekremaga Gyenyikin utalt visszaemlékezéseiben. Természetesen figyelembe kellvenni azt, hogy itt csupán a jövõrõl való elmélkedésrõl van szó, ettõl füg-getlenül mégis fontos megemlíteni, mert segít jobban megismerni a dél-oroszországi fehérgárdisták gondolkodását. 
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Gyenyikin és környezete, a kadetokat is beleértve az egységes Orosz-ország visszaállításának platformján állt, azért elzárkózott a volt cári biro-dalom peremvidékein létrejött nemzetiségi államalakulatokkal való kapcso-latfelvételtõl. Az egyetlen kivételt Lengyelország jelentette, amirõl a tábor-nokok is tudták, hogy nem fog sikerülni �megmenteni� az Orosz Birodalomszámára. Gyenyikin tábornok és tanácsadói azonban az egységes birodalomvisszaállítására irányuló törekvésük ellenére hajlandók voltak deklarálni aterületi, illetve kerületi autonómia elvét, amelyet szembe akartak állítani akülönbözõ nemzetiségek és régiók szeparatista vagy föderalista törekvései-vel. Az autonómiát viszont a nyilatkozataik szerint nemcsak a nemzetiségividékekre, hanem az oroszok lakta területekre is ki akarták terjeszteni.Hosszú távú céljuk az volt, hogy a nemzetiségi és a nem etnikai jellegû te-rületi autonómiák hasonló jogállással rendelkezzenek. A kerületi autonómiák(oblasztnaja autonomija) tervével jellemzõ módon a nacionalista VaszilijSulgin vezette külön nemzetügyi bizottság foglalkozott. Sulgin a fehérgár-dista Dél-Oroszországot négy nagy kerületre akarta osztani, nevezetesen aharkovi, a kijevi, a novorosszijszki és az észak-kaukázusi kerületre. Egyéb-ként ezt a beosztást a fehérek valóban bevezették, de igazi autonómia nél-kül. Az utóbbi csak papíron maradt, tervezet formájában. A tervek szerint akerületi autonómiát a jövõben a kerületi duma testesítené meg, amely a ter-vezetek kidolgozói szerint a korábbi kormányzósági zemsztvogyûlésekkiterjesztett hatásköreit kapná meg. Ezenkívül Gyenyikin és Sulgin elkép-zelhetõnek tartotta, hogy a polgárháború után megválasztott parlamentárisjellegû Népgyûlés törvényhozó hatáskörrel is megajándékozza a jövõbenlétrehozandó kerületi dumákat, természetesen csak a helyi jellegû ügyektekintetében.124

5. Gyenyikin és környezete viszonya a monarchiához
Nagyon fontos kérdés az, hogy milyenek voltak a dél-oroszországi fehér-gárdista mozgalom hosszú távú közjogi céljai. Fõleg a szovjet történet-tudomány hangsúlyozta mindig a fehérgárdista mozgalom restaurációs ésmonarchista jellegét.125 A nyugati szovjetológia és russzisztika valamivel ár-nyaltabban fogalmaz e kérdésben, néha azonban szintén túlzásokba esik,amikor a mozgalom liberális és alkotmányos jellegét domborítja ki. Ez fõlegRichard Pipesra, az amerikai szovjetológia egyik atyjára vonatkozik, aki ta-gadja az orosz fehér mozgalom monarchista jellegét, és inkább annak par-lamentáris és alkotmányos elkötelezettségét hangsúlyozza.126 A késõbbinyugati szerzõk, mint például Peter Kenez ebben a kérdésben már óvato-
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sabban nyilatkoztak, és sokkal árnyaltabban próbálták bemutatni a fehértábor ideológiáját.127
A fehér mozgalmat alkotó különbözõ politikai és társadalmi erõk több-sége valóban monarchista volt. Ez 1919-ben nemcsak a konzervatív vagyszélsõségesen radikális jobboldalra vonatkozott, hanem részben a kadetok-ra is. Az elsõ (1905) és még inkább a második (1917) orosz forradalom ta-pasztalata ugyanis megijesztette az addigi orosz liberálisok többségét, akikennek folytán egyre bizalmatlanabbak lettek a tömegekkel szemben. Az ál-lamforma kérdésében pedig fokozatosan az alkotmányos monarchia állás-pontjára helyezkedtek. A mérsékelt szocialista pártok ugyanakkor követ-kezetesen republikánusok maradtak, azonban a bolsevikellenes tábornakezt a részét, a néhány egyéni kivételtõl eltekintve, általában nem jelölikfehér jelzõvel. Ez nem jelenti azt, hogy számos szimpatizánsuk nem harcoltvolna a fehér hadseregekben. A fehérgárdista Önkéntes Hadsereg soha nem volt csak tisztán monar-chista és jobboldali erõk gyülekezete, bár azok idõvel egyre dominánsabbszerephez jutottak benne. 1918-ban egyébként Krasznov atamán segítségé-vel az önkéntesek �politikai színtelenségével� és a nyugati orientációval elége-detlen germanofil monarchisták belekezdtek egy saját fegyveres erõ szer-vezésébe, azonban éppen az általuk létrehozott jelentéktelen Déli Hadsereg(Juzsnaja armija) esete bizonyította be, hogy tisztán ezen az alapon nemlehet ütõképes bolsevikellenes haderõt szervezni. A Déli Hadsereg tagjaikésõbb az Önkéntes Hadseregbe olvadtak be, ahol a szélsõséges monar-chistákat erõsítették meg. Ami pedig a bolsevikellenes tábor republikánusérzelmû balszárnyát illeti, le kell szögezni, hogy bár nem volt sok lehetõsé-ge befolyásolni a fehér vezérkar politikai, szociális és katonapolitikai dönté-seit, közvetve azonban még Dél-Oroszországban is volt annyi ereje, hogy afehérek legalább bizonyos mértékig kénytelenek legyenek számolni elkép-zeléseivel. Gyenyikin és társai ugyanis tudták, hogy még mindig jobb ezencsoportok semlegessége, mint a nyílt ellenségességük. Ezenkívül a helyikozák eszereknek komoly pozíciói voltak a kubáni rezsimben, amelyekenkeresztül befolyásolni tudták a fronton harcoló kozákság hangulatát, illetveellensúlyozni a monarchisták propagandáját. Gyenyikin tábornok tisztában volt ezekkel a tényekkel. Pontosan érzé-kelte, milyen heterogén tábor áll mögötte, illetve milyen sok szempontotkell figyelembe vennie politikája során. Látta, hogy a Romanov-ház monar-chiája mennyire lejáratta magát, és azt is látta, hogy az antant sem rajong arestaurációért. Ugyanakkor látta a monarchista táboron belüli feszültsé-geket, fõleg egy közös, mindenki által elfogadott jelölt hiányát. Kornyilov,Alekszejev és Gyenyikin tábornok kezdeti célja egy (a lehetõ legszélesebb)bolsevikellenes front létrehozása lehetett, legalábbis errõl tanúskodik az
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általuk mélyen gyûlölt Borisz Szavinkovval való kezdeti együttmûködés, akozák autonomizmusnak tett több engedmény, vagy az, hogy a �jeges had-járat� elején magukkal vittek egy eszer agitátort is annak érdekében, hogyhasson a tömegekre. A fehérek kezdeti, meglehetõsen homályos és általá-nos jellegû deklarációi is arra utalnak, hogy szélesebb összefogásra gondol-tak, mint amilyen végül megvalósult a különbözõ szovjetellenes frontokon.Amikor kiderült, hogy az ilyen széles összefogás a bolsevikellenes táboronbelüli mély ellentétek miatt lehetetlen, Gyenyikin arra törekedett, hogymegõrizze a minimális belsõ békét a különbözõ csoportok között, ha már azegyüttmûködésük nem lehetséges.Késõbbi mûveiben Gyenyikin az általa kreált rezsimet katonai vagynemzeti diktatúrának nevezte el. Diktatúrája az ideológia tekintetében va-lóban nemzetinek volt mondható, de lényegét tekintve inkább tisztán ka-tonai diktatúráról volt szó. Gyenyikin a diktatúra segítségével meg akartadönteni a bolsevikok uralmát, újraegyesíteni Oroszországot, és aztán majd�stabil állapotok� között sort keríteni a választásokra. A választások során lét-rejött képviseleti szervek döntöttek volna Oroszország jövõbeli állam- éskormányformájáról, illetve a társadalmi rendszerérõl. Körülbelül ez volt aza program, amelyet a fehér hatalom a széles tömegeknek próbált sugározni.Gyenyikin és általában a fehérek valódi szándékai természetesen bonyolul-tabb kérdést képeznek, és nehezen adható rá egyértelmû válasz. Egy dologviszont biztos: Gyenyikin egészen a konkrétabban meg nem határozott vá-lasztásokig taktikai okokból nem akart belebocsátkozni azokba a vitákba,hogy milyen is legyen a polgárháború utáni Oroszország. Arról sem volthajlandó egyértelmûen nyilatkozni, hogy az monarchia vagy köztársaságlegyen.Gyenyikin személyes viszonya a monarchiához nehezen ragadható meg.Úgy tûnik, hogy kevésbé kötõdött a monarchiához, mint az orosz táborno-ki kar többsége. Ebben talán származása is szerepet játszott, hiszen apainagyszülei még jobbágyok voltak, katonatiszt apja pedig elõször besorozottközkatonaként szolgált, és csak a saját szorgalmának és képességeinek kö-szönhetõen tudott tiszti rangot elérni. Gyenyikin tehát már tiszti családbanszületett, ami azonban nem volt egy többgenerációs tiszti, illetve hivatalno-ki dinasztia, mint például a Kolcsak család esetében. Gyenyikin apja karri-erjének ennek megfelelõen nagyon is konkrét korlátai voltak. A hozzá ha-sonló emberek õrnagyi rangnál följebb nem nagyon emelkedhettek, család-ja életkörülményei inkább szerény középosztálybeliek voltak. A fiatal Gye-nyikin ugyanakkor tehetséges tisztként és a nagy presztízsnek örvendõVezérkari Akadémia növendékeként szép karriert futott be a cári hadsereg-ben, és az elsõ világháborúban már hadosztályparancsnok volt. Az igazi nagyugrás számára viszont csak 1917 februárja után következett be � elõször aLegfelsõbb Parancsnok vezérkari fõnöke, majd a Nyugati, valamivel késõbbpedig a Délnyugati Front parancsnoka lett. Akkortájt már tényleg a legfel-sõbb katonai elithez tartozott, és volt némi betekintése a nagypolitikába is.Az addigi karrierje, származását figyelembe véve, nagyon sikeresnek volt
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mondható. Egyébként mindez érvényes a dél-oroszországi ellenforradalomtovábbi két vezetõjére, a szintén lentrõl jött Alekszejevre és Kornyilovra is.Mindhárman döntõen a hadseregnek köszönhették felemelkedésüket.A különbség talán csak az volt köztük, hogy az idõs Alekszejev már a cáriz-mus alatt elérte a lehetõ legmagasabb posztokat, Gyenyikin és Kornyilovkarrierjén pedig alapvetõen az elsõ világháború lendített sokat, majd az1917-es forradalom egészen magasra röpítette õket.Gyenyikin 1917 elõtt az orosz hivatásos tisztikar többségéhez hasonlóannem foglalkozott a politikával. A polgári politikai világ nagyon távoli volt aprovinciában szolgáló és karrierjét lassan építgetõ katonatiszt életétõl, akitsemmilyen családi szálak nem fûztek a felsõbb körökhöz. Nagy valószínû-séggel õ is monarchistának érezte magát, hiszen letette az esküt a cárra,azonban az alapvetõ lojalitást inkább az országhoz és a hadsereghez érezte.Legalábbis ez derül ki késõbbi visszaemlékezéseibõl. Talán ezzel lehet ma-gyarázni azt a tényt, hogy amíg a cár bukását viszonylag nyugodtan fogad-ta, nagyon elutasítóan reagált a hadsereget érintõ legcsekélyebb támadá-sokra. A februári forradalomhoz való viszonyát visszaemlékezéseiben akövetkezõképpen próbálta bemutatni egy akkor írt levele segítségével:�A történelem kereke megfordult� 1. A visszatérés a régihez elképzelhetetlen. 2. Azország a nagy nemzethez méltó állami berendezkedést fog kapni � valószínûleg al-kotmányos, korlátozott monarchiát. 3. Vége a német uralomnak, a háború gyõztesfolytatása.�128 A Pétervári Szovjet létrejöttét már nem fogadta ilyen nyugodtan,mert véleménye szerint a politikai fordulatnak az erõteljes szociális jellegetadott, ami inkább káros volt a háborús körülmények között.129 II. Miklósuralmát ugyanakkor õ is védhetetlennek tartotta, de Mihail Alekszandro-vics nagyherceg régensségének támogatása vagy a nagyherceg által oktro-jált alkotmány véleménye szerint még megmenthette volna a monarchiát.Gyenyikin végeredményben nem �nosztalgiázott� sokat a monarchia buká-sa miatt, és elfogadta az Ideiglenes Kormányt, amelytõl a többi tábornokhozhasonlóan õ is a rend, illetve stabilitás megteremtését és a háború folytatá-sát várta. Akkori politikai nézeteirõl nehéz képet alkotni, mert errõl kevesetnyilatkozott. A visszaemlékezéseibõl közvetve arra lehet következtetni, hogya februári forradalomtól a fentieken kívül mindenekelõtt mérsékelt polgári-demokratikus reformokat várt és az ország modernizálását remélte, amely-ben talán a liberális polgárság vitte volna a fõszerepet. Szociális kérdésekkelkülönösebben nem foglalkozott, és úgy tûnik, hogy ez a téma teljesen hide-gen hagyta. Ezeket a kérdéseket a mûveltség, a tudás és a kultúra terjesztéseáltal vélte megoldhatóknak.130 A hadsereg demokratizálásával viszont radi-kálisan szembehelyezkedett. Gyenyikin oly mértékben nem tudta elfogad-ni az új intézményeket, hogy az egyik beosztottját, Kvecsinszkij tábornokotazért bocsátotta el, mert az a katonai bizottságoknak engedelmeskedett.
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A lehetõ legrosszabb viszonyban állt a hadsereg demokratizálását megtes-tesítõ mindenféle új szervvel és szervezettel. A bolsevikokat egyszerûen azellenség ügynökeinek tekintette, és késõbb született mûveiben is úgy írtróluk, mint a nemzet árulóiról, illetve a német érdekek kiszolgálóiról.A forradalomellenes táborba Gyenyikint tehát alapvetõen nem a monar-chia utáni nosztalgia, hanem az életét és egzisztenciáját jelentõ hadseregszétesése miatti düh, a hazáját fenyegetõ vereség miatti aggódás és a folya-matok további radikalizálódásától való félelem vezette. A monarchiához va-ló viszonyában Gyenyikin semleges próbált maradni, annak ellenére, hogyaz általa vezetett mozgalom többsége monarchista volt vagy legalábbis idõ-vel az lett. Gyenyikin a polgárháború kezdetétõl fogva az államforma kér-désében, éppúgy mint a többi fontos politikai és társadalmi kérdésben az�elõre meg nem határozottság� (pozicija nyepredresenyija) álláspontjára helyez-kedett. Ennek lényege az volt, hogy csupán a legáltalánosabb jelszavakkalkell operálni, amelyek köré a lehetõ legtöbb hívet lehet toborozni. Ezek aminimalista jelszavak szerinte nem okozhattak viszályokat saját táborán be-lül, a többi fontos kérdés megoldása pedig a polgárháború végéig várhatottmagára. Gyenyikin bevallása szerint ez volt azon pozíció, amely egyrésztbelsõ meggyõzõdésébõl fakadt, másrészt pedig politikai szükségszerûség-bõl is, hiszen a bolsevikellenes tábor nagyon heterogén volt.131
A monarchia kérdésében azonban meglehetõsen megosztott volt a fehérvezérkar. A tábornokok többsége monarchista volt, akkor is, ha taktikaiokokból jónak látták eltitkolni igazi meggyõzõdésüket. Állaspontjukat jól tük-rözte Alekszejev tábornoknak Scserbacsev tábornokhoz írt levele, amelybena következõket írta: �A hadsereg vezetõi tudják, hogy az események természetesmenete során Oroszországnak el kell jutnia a monarchia visszaállításáig, perszeazokkal a módosításokkal, melyek feltétlenül szükségesek az egy személy általi kor-mányzással járó gigantikus feladat megkönnyítéséhez. Ahogy az átélt események ta-pasztalata is mutatja, semmilyen más kormányzati forma nem biztosítja az államépségét, egységét és nagyságát, a térségben lakó különbözõ népek összefogását.Majdnem minden önkéntes tiszt így gondolkodik, és féltékenyen figyeli, nehogy avezetõk eltérjenek ettõl az elvtõl.�132 Ilyen kijelentést azonban Alekszejev tábor-nok is csak egy magánlevélben engedett meg magának, kifelé viszont ahallgatás taktikáját választotta, hiszen õ is érezte, mennyire népszerûtlen aRomanov-monarchia a szélesebb társadalmi körökben. Gyenyikin a követ-kezõképpen jellemezte harcostársa álláspontját: �A politikai jelszavakkal kap-csolatos nézeteim nem estek egybe az alekszejevi elgondolásokkal. Alekszejev tá-bornok a hallgatás taktikáját választotta, természetesen nem azért, mert képmutatóvolt. Ugyanis nem a monarchikus rendszer erõszakos elfogadtatását hirdette, hanemabban bízott, hogy a monarchia visszaállítása, elfogadása teljes mértékben spontánés fájdalommentes lesz. Nekünk � nézeteimet teljes mértékben osztotta Romanovsz-
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kij és Markov is � más volt a véleményünk. Határozottan és õszintén a kormányza-ti forma elõre meg nem határozottságát képviseltük.�133
Alekszejev tábornok álláspontja még visszafogottnak és kifejezetten dip-lomatikusnak volt mondható. A dél-oroszországi fehérgárdista �agytröszt�két további fontos alakja, nevezetesen Lukomszkij és Dragomirov tábornokazonban határozottabban támogatta a Romanov-monarchia restaurációját.Azt követelték Gyenyikintõl, hogy nyíltan vállalja ezt a programot, amely-tõl nagy sikereket reméltek. Gyenyikin viszont ellenkezett, és kitartott sem-leges álláspontja mellett.134 Nagyon sok magas rangú tiszt tagja volt a gom-ba módra szaporodó jobboldali titkos társaságoknak, amelyek a monarchiarestaurációját tûzték ki célul. Amikor például Markov tábornok egyszer egytanácskozáson méltatlankodott emiatt, Drozdovszkij ezredes kirobbant:�Én magam is egy monarchista szervezet tagja vagyok� Maga alábecsüli erõnketés jelentõségünket.�135
A monarchia követelése már 1918 nyarán annyira erõteljes lett, hogyGyenyikin és Alekszejev fontosnak érezte egy tiszti gyûlés összehívását,amelyen próbálták tisztázni e kérdés különbözõ vonzatait. Gyenyikin ezena Jegorlickaja faluban megtartott vitafórumon kijelentette, hogy õ csakOroszország felszabadításáért harcol, és hogy számára a kormányzati formamásodlagos kérdés. Ha majd egyszer e kérdés körül fog folyni a harc, akkorabban õ nem kíván részt venni. Továbbá kijelentette, hogy a monarchiát ésa köztársaságot egyaránt képes lenne szolgálni, ha biztos lehetne abban,hogy az orosz nép többsége az egyik vagy a másik formát kívánja.136 Termé-szetesen ez egy politikai beszéd volt, amely részben a gyûlésnek, részbenpedig az utókornak szólt, a valóság valamivel bonyolultabb volt, hiszenGyenyikin éppen akkor egy olyan polgárháborúban vett részt, amit elvbenelítélt. Az idézetet inkább a monarchiához való viszonya tekintetében érde-mes megvizsgálni, hiszen a monarchista többségû gyûlésen azt merte kije-lenteni, hogy a köztársaságért is hajlandó lenne harcolni. Egyébként ezt azálláspontját nem úszta meg büntetlenül, mert szûkebb környezetévelegyütt �liberalizmusa� és �határozatlansága� miatt a jobboldal többé vagy ke-vésbé nyílt támadásainak állandó céltáblájává vált, fõleg az 1919 õszén kez-dõdõ vereségek idején. A jobboldali parancsnokok és a szélsõjobboldalipolitikai szervezetek befolyása alá kerülõ hadseregben is sokan úgy érezték,hogy csak a nyílt monarchista jelszavak zászlóra tûzése hozhat sikert a fe-héreknek. A katonai vereségek mellett ez is szerepet játszott abban, hogy ahadsereg vezetõi lassan, egymás után elfordultak a Fõparancsnoktól és ajobboldali körök által támogatott Vrangel tábornokhoz pártoltak át. Az utó-kor azonban a monarchia kérdésében a maga módján Gyenyikint igazolta,
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hiszen késõbb a jobboldal embereként ismert, arisztokrata származású ésõszinte monarchista Vrangel sem merte nyíltan hirdetni a monarchia res-taurációját, egy-két ezzel kapcsolatban tett megjegyzését pedig a belsõ és akülsõ nyomás alatt kénytelen volt korrigálni.Itt meg kell még említeni, hogy a dél-oroszországi ellenforradalom ve-zetõinek helyzetét megkönnyítette maga a Romanov-dinasztia élõ feje, Nyi-kolaj Nyikolajevics nagyherceg. A nagyherceg azon kevés Romanovok közétartozott, aki túlélte a családja ellen irányuló bolsevik repressziókat. A Krímfélszigeten élõ Nyikolaj Nyikolajevics viszonylag visszafogottan viselkedett,igyekezett nem belefolyni a különbözõ politikai intrikákba, és nem követel-te a fehér tábornokoktól, hogy a restaurációs jelszavakat tûzzék ki a zászló-ikra. Mint sok más monarchista, valószínûleg õ is meg volt gyõzõdve arról,hogy a bolsevikok veresége után Oroszország �spontán� módon újból visz-szatér a monarchiához. 

6. Az Alkotmányozó Gyûlés és a parlamentarizmus problémája
Az Alkotmányozó Gyûlés kérdése legalább annyira érzékeny pontja volt adél-oroszországi fehér ellenforradalomnak, mint a monarchia problémája.Harcuk elején az önkéntesek is hivatkoztak az Alkotmányozó Gyûlésre mintegyetlen olyan szervre, amely hivatott az ország sorsáról dönteni. Az egyiklegelsõ közzétett deklarációjuk, amelyet a tábornokok 1918. január 9-én bo-csátottak ki, azt hirdette, hogy a hadsereg tiszteletben tartja majd az Alkot-mányozó Gyûlés akaratát. A bolsevikok azonban éppen azokban a napok-ban kergették szét azt az eszer többségû testületet, amelyet valószínûleg afehérek is elõbb-utóbb szétkergettek volna. Visszaemlékezéseiben Gyenyi-kin egyébként utal arra, hogy 1918 õszén, amikor megint aktuálissá vált apolitikai program kérdése, két közeli munkatársa kijelentette neki, hogy azAlkotmányozó Gyûlés jelszava alatt nem hajlandók harcolni.137 A Roma-nov-ház restaurációját támogató, monarchista érzelmû Lukomszkij és Dra-gomirov tábornok, akik a dél-oroszországi fehér rezsim legszûkebb veze-tõségéhez tartoztak (például egymás után mindketten elnökei voltak a Kü-lönleges Tanácskozásnak), lemondással fenyegetõztek arra az esetre, haGyenyikin nem hagy fel az Alkotmányozó Gyûlésre és a népképviseletrevaló verbális hivatkozással.138 Pedig akkoriban már nem az eredeti össze-tételû, eszer többségû testületrõl volt szó, hanem csak az elvi ígéretrõl. A kéttábornok pozícióját a fronton elért sikerek és az azokból eredõ ellenforra-dalmi eufória is erõsítette, amely akkor úrrá lett az Önkéntes Hadseregen éspolitikai környezetén. Teljesen azonban nem lehetett elejteni a népképvise-let elvét, ezzel Gyenyikin tisztában volt. Ettõl kezdve tehát már nem hivat-kozott a feltétlen népképviseletet megvalósító Alkotmányozó Gyûlésre,
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hanem inkább a Nemzetgyûlés kifejezést használta a felszólalásaiban. PeterKenez szerint az �alkotmányozó� jelzõ kihagyása valószínûleg azt jelentette,hogy a polgárháború után összehívandó új képviseleti szerv hatalma márnem lesz teljesen korlátlan. Jellemzõ, hogy ezekben a hónapokban az Ön-kéntes Hadsereg nyilatkozataiból eltûnt a választások általánosságáratörténõ utalás is.139
Ehhez hozzá tartozik, hogy nemcsak a tábornokok voltak ilyen elutasítóvéleményen a parlamentarizmus kérdésében, hanem egyes civilek is. Szoko-lov professzor, az Oszvag vezetõje és a gyenyikinista rezsim fõ alkotmány-jogásza például emlékirataiban azt írta, hogy a polgárháború alatt azt java-solta a Fõparancsnoknak, hogy ne kösse meg saját kezét az AlkotmányozóGyûlés ígéretével. A profeszor nem tartotta ugyanis kizártnak a körülmé-nyek olyan alakulását, amely lehetõvé teszi, hogy a fehérek �megelégedjeneka népakarat más, kevésbé tökéletes kinyilvánításával�.140 Szokolov ugyan elismer-te, hogy szükség van a tömegek támogatására, ezt azonban nem azonosítot-ta az értelmiségi közvéleménnyel, amely az alkotmányos és demokratikusreformok fõ szorgalmazója volt. Az értelmiség ugyanis már eltávolodott anéptõl, nem volt vele szoros kapcsolatban, a néptömegeket pedig az értel-miség jelszavai hidegen hagyták. Ebbõl kifolyólag az értelmiség nem le-hetett a hatalom szilárd támasza, még a diktatórikus �erõs hatalomé� sem(azaz a fehér rezsimeké � H. I.). Szokolov az értelmiség helyett a parasztság-ra akart támaszkodni, amelynek megnyeréséhez viszont nincs szükség par-lamentáris ígéretekre, csak arra, hogy a forradalom során megszerzett földa tulajdonában maradjon. (Bár Gyenyikin szerint, amikor a professzor ha-talmon volt, nem tûnt olyan egyértelmûnek �parasztbarát� politikája.) A töb-bi társadalmi réteget pedig �jó irányítással� kell megnyerni. Szokolov lelkiszeme elõtt vélhetõen az orosz jobboldal hagyományos álma lebegett � amûvelt konzervatívok által irányított népi (azaz paraszti) monarchia. A pro-fesszor maga is elismerte, hogy liberálisabb érzelmû társai azzal vádoltákmeg õt, hogy a tábornokok alapjában véve ösztönös feketeszázas eszméi-nek politikailag kulturáltabb formába öntésével foglalkozik.141
A jövõbeli népképviseletre történõ utalás azonban két oknál fogva semtûnhetett el teljesen a fehérgárdisták szótárából. Egyrészt az autonomista éssajátos �demokratikus� jelszavak hatása alatt álló kozákok reakciója, más-részt a külföldi szövetségesek miatt sem, akik már csak a hazai demokrati-kus közvélemény miatt is kénytelenek voltak ragaszkodni a népképviseletielv fenntartásához. A brit, francia és egyéb szövetséges kormányoknakkomoly gondjaik voltak saját országaik baloldali és demokratikus sajtójával,amely sokszor reakciósnak minõsítette az orosz tábornokokat, az pedignépszerûtlenné tette az orosz fehérek támogatását. Emiatt e kormányok ál-landó nyomást gyakoroltak az oroszokra, hogy azok a demokratikus han-
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gulatú deklarációkban oszlassák el a nyugat-európai közvélemény aggodal-mait. E nyilatkozatok elengedhetetlen kellékei között természetesen a pol-gárháború után demokratikusan megválasztandó népképviseleti szerv isszerepelt. Az angolok odáig mentek, hogy 1919 tavaszán egy kész nyilat-kozattervezetet nyújtottak be az oroszoknak, amely az angol Briggs tábor-nok szerint képes lett volna eloszlatni a Munkáspárt kételyeit a fehérek cél-jait illetõen. A tervezet rögtön a következõ cáfolattal kezdõdött: �Ellenségeinkazt állítják, hogy reakciós erõ vagyunk, amely a régi rezsim visszaállításáért harcol.Ez hazugság��142 Ezután következett a fehér mozgalom céljainak felsoro-lása, amelyek között szerepelt a Nemzetgyûlés összehívása is, mégpedig azáltalános és titkos választójog alapján. Gyenyikin tulajdonképpen elfogad-hatónak és vállalhatónak tartott egy ilyen deklarációt, bár szerinte a Nem-zetgyûlés ígérete továbbment �az elõre meg nem határozottság� taktikájánál.Jekatyerinodarban 1919. április 10-én végül összeálították a követelt dekla-rációt, amelyet elküldtek a brit, a francia és az amerikai kormánynak. E nyi-latkozat 3. pontja a Népgyûlés általános (de nem titkos) választójog alapjántörténõ összahívását helyezte kilátásba a fehérek gyõzelme esetére. Ezenkí-vül a �bolsevik anarchia� megszüntetését, a jogrend megteremtését, az egy ésoszthatatlan Oroszország visszaállítását, a területi autonómia útján történõhatalmi decentralizálást, a teljes polgári szabadság, illetve a vallás- és lelki-ismereti szabadság garantálását, a dolgozó lakosság földigényeit kielégítenihivatott földreformot és a munkásokra vonatkozó szociális törvényhozástígérte meg a fehér tábornokok nyugatra küldött deklarációja. A dél-oroszországi bolsevikellenes tábor egyes csoportjai különbözõ-képpen reagáltak erre a dokumentumra � a jobboldal sokallta az elhang-zottakat, a baloldal viszont kevesellte. Az Alkotmányozó Gyûlés gondolataés maga a kifejezés azonban mégsem veszett ki teljesen Dél-Oroszországpolitikai szótárából. A fehérek kezdõdõ vereségei idején ugyanis rögtönmegnõtt a népszerûsége, nem is annyira elvi, hanem inkább taktikai okok-ból. 1919 végén és 1920 elején újból gyakrabban lehetett találkozni az Alkot-mányozó Gyûlés összehívásának az ígéretével a különbözõ fehér nyilatko-zatokban. Sok fehérgárdista számára azonban ennek ellenére elvi kérdésvolt e kifejezés kerülése. Ezt már 1919 elején is lehetett látni. Ekkor ült összea négy befolyásos dél-oroszországi politikai szervezet143 közös tanácskozá-sa, amelyen a résztvevõk kompromisszumot akartak elérni a közjogi kérdé-sekben. Az e tanácskozáson elért kompromisszumot tükrözõ jegyzõkönyva következõképpen szólt az Alkotmányozó Gyûlésrõl: �Az AlkotmányozóGyûlés mint az államalapításnak a népakarat kinyilvánítása alapján létrejött szerveelvben elfogadható, azonban nem minden résztvevõ fogadja el ezt az elnevezést is.A Zemsztvo-Városi Egyesülés, az Újjászületés Szövetsége, valamint az ÁllamiEgyesítés Tanácsának E. J.Trubeckoj által képviselt tagjai kategorikusan elfogadják
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azt, a nevével együtt. Maszlennyikov, az Állami Egyesítés Tanácsának tagja elkerül-hetetlennek tekinti a népakaratot kinyilvánító szerv létrejöttét, de nem szeretne elõredönteni a nevérõl. M. Fjodorov, a Nemzeti Központ tagja lényegtelennek tartja azelnevezés kérdését, de õ maga a Népgyûlés nevet részesíti elõnyben. Ugyanakkorragaszkodik a választások olyan idõpontjának a kiválasztásához, amely idõpont biz-tosítja a szavazás értelmes végkimenetelét.�144 Az idézetbõl látszik, hogy mégmaga a kifejezés is milyen vitákat váltott ki a résztvevõk között, pedig akkoregyértelmû volt, hogy szó sem lehet az 1917 végén megválasztott eszertöbbségû testület újbóli összehívásáról. Ugyanakkor a lényeget a kadetokvezette Nemzeti Központ képviselõje ragadta meg � a polgárháború utáninépképviseleti szerv neve teljesen lényegtelen, csupán az fontos, hogy kikfognak ülni benne, ezt pedig a választások megfelelõ idõpontjának kivá-lasztásával lehet befolyásolni. Természetesen sok függött volna még a választójog és a választási rend-szer konkrét szabályainak meghatározásától is. Az Önkéntes Hadsereg poli-tikai és igazgatási apparátusában azért nagy figyelmet fordítottak a polgár-háború utáni idõkre szóló választójog kidolgozására. A fehér szakemberekkét variánson gondolkodtak 1919 elején. Az elsõ variáns a választójognak az�ésszerû keretek közé szorított általánossága� álláspontján állt, ami azt jelentette,hogy 25 évre felemelik az aktív választójog korhatárát, bevezetik a kétéveshelyben lakási cenzust, és a passzív választójoghoz megkövetelik az írni-olvasni tudást. A másik variáns pedig vissza akart térni a cenzusos válasz-tójoghoz, ahol választói jogosultsággal csak meghatározott körû adófizetõkrendelkeztek volna.145
Gyenyikin maga � néhány harcostársától eltérõen � nem volt elvi ellen-fele a képviseleti szerveknek, hiszen egész stratégiája arra épült, hogy a szov-jethatalom megdöntése után ilyen típusú szerv döntse el az ország lényegeskérdéseit. Ez viszont nem jelenti azt, hogy mindenképpen ragaszkodottvolna a demokratikus választójog alapján megválasztott AlkotmányozóGyûléshez. Amikor az �elõre meg nem határozottságról� beszélt az államjogikérdésekben, nem arról volt szó, hogy nem tud dönteni a népgyûlés vagynemzetgyûlés között, hanem tulajdonképpen egy nagyon széles skálát lá-tott maga elõtt, amelynek egyik szélén ott volt a Romanov-monarchia res-taurációja, a másik oldalon pedig a demokratikusan megválasztott és akár aköztársaságot is kikiáltó Alkotmányozó Gyûlés.Azt, hogy Gyenyikin � eltérõen az abszolutista monarchiát hirdetõ szél-sõségesen konzervatív orosz monarchistáktól � nem volt elvi ellenfele aképviseleti elvnek mint olyannak, azok az elképzelések mutatják, amelyeka környezetében születtek és amelyeket õ maga is elfogadott. Ehhez viszonthozzátartozik, hogy a polgárháború idejére bármely képviseleti intézményt
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fölöslegesnek tekintett. Ugyanakkor mégis érezte rezsimjének teljes elszakí-tottságát az általa irányított területek társadalmától. A kormányzással és atörvény-elõkészítéssel foglalkozó tanácskozó és konzultatív jellegû Külön-leges Tanácskozás egyáltalán nem volt olyan szerv, amely intézményesítettkapcsolatot biztosított volna a fehérek által birtokolt területek lakossága ésa hatalom között. A legitimitása is elég kétes volt, nemcsak a tekintélye.Gyenyikin szerint többen érezték azt, hogy szükség van a hatalom és a helyitársadalom közötti kapcsolat kiépítésére, illetve arra, hogy az alapvetõentekintélyjellegû, diktatórikus végrehajtó hatalom alá legitimációs céllal vala-milyen reprezentatív szervet húzzanak. Rodzjanko, az utolsó Állami Dumaegykori elnöke még 1918 májusában javasolta, hogy élesszék fel az utoljára,azaz az 1912-ben megválasztott IV. Állami Dumát, amelyet ki kellene egé-szíteni a korábbi három duma tagjaival. 1918 novemberében Rodzjankomár nyíltan fordult a közvéleményhez újabb ötletével, miszerint az összesnégy eddig megválasztott Állami Duma tagjaiból, továbbá az Összorosz-országi Egyházi Gyûlésnek és az Ideiglenes Kormány mellett mûködõ Köz-társaság Tanácsának a tagjaiból hozzák létre a reprezentatív Nemzeti Taná-csot (Nacionalnij Szovjet). Ami az utóbbi szervet illeti, le kell szögezni, hogybár a fehér tábornokok nem gondoltak szívesen az 1917-es esztendõre,mégis vállalták a jogfolytonosságot az október elõtti Ideiglenes Kormányrezsimjével. Ez volt ugyan az általános megoldás a fehér táborban (Gyenyi-kin, Kolcsak, Jugyenyics és Miller alatt), azonban létezett egy másik alter-natíva is � a cári rendszerrel való jogfolytonosság vállalása. Ezzel próbálko-zott Krasznov doni atamán és a szintén konzervatív Szkoropadszkij hetmanUkrajnában. A második modell azonban az események alakulása folytánmarginalizálódott. Rodzjanko tervein kívül léteztek más elképzelések is. A dél-oroszországijobboldal vezetõ ereje, az Oroszország Állami Egyesítésének Tanácsa példá-ul (ahogy a furcsa név is elárulja) eredetileg nem csupán egy politikai szer-vezetnek készült a sok közül, hanem egyfajta �elõnemzetgyûlésnek�. Ennekmegfelelt az összetétele is, hiszen a különbözõ rétegeket képviselõ tagszer-vezetekbõl állt � a volt dumaképviselõk, az egyházi szervezetek, az óhitû-ek, a földbirtokosok szövetsége stb. Az eszerek viszont az AlkotmányozóGyûlés Tagjainak Délkeleti Bizottsága (Jugo-Vosztocsnij Komityet cslenov Ucsre-gyityelnovo szobranyija) révén próbálták a �dél-oroszországi Komucsot� létre-hozni, de az ottani közhangulat miatt ez lehetetlen volt. Pontosabban szól-va egy rövid idõre Georgij Srejder vezetésével Jekatyerinodarban valóbanlétrejött egy ilyen bizottság, azonban az Önkéntes Hadsereg vezetésehamar felszámolta ezt a kezdeményezést, Srejdert pedig számûzték aKubán-vidékrõl. Mindezek a tervezetek és próbálkozások Gyenyikin sze-rint mesterségesek voltak és szûk politikai csoportok érdekeit követték.146
Az, hogy szûk csoportról lett volna szó, az eszerek esetében ugyan nem egé-szen helytálló, az viszont igaz, hogy a kezdeményezés és a reális haderõ
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Délen elejétõl kezdve az önkéntes tisztek, illetve a kozákok kezében volt ésnem az eszerek oldalán. Ehhez hozzátartozik, hogy Gyenyikin és környeze-te soha nem szimpatizált a szamarai Komuccsal, sõt a hosszú tárgyalásokután létrejött Ufai Direktóriummal sem, hiszen ez a testület az 1918 elejiAlkotmányozó Gyûlésbõl próbált legitimitást meríteni. Ezenkívül politikai-lag is összeférhetetlen volt a Fõparancsnok környezetével. Emiatt Dél-Orosz-ország valódi vezetõi részérõl senki sem ismerte el az Ufai Direktóriumotösszoroszországi ideiglenes hatalomnak.147 Ugyanakkor Kolcsakot, aki poli-tikailag sokkal inkább megfelelt a déli vezérek ízlésének, már hajlandók vol-tak elfogadni, hiszen õ volt a katonai diktatúra, illetve az úgynevezett egy-személyes erõs hatalom igazi képviselõje. Ennek ellenére egyébként a déliés keleti ellenforradalom vezetõi gyakorlatilag inkább mellérendelt viszony-ban maradtak egymással. Gyenyikin diplomatái és jogászai pedig úgy fo-galmazták meg a Kolcsak felsõbbségét elfogadó táviratokat és nyilatkoza-tokat, hogy azokból az is kiderüljön, hogy az admirális teljhatalmát csupánaz általa valóban elfoglalt területeken ismerik el. A dél-oroszországi rezsimnem akarta teljesen megkötni saját kezét, hiszen egyrészt tudták, hogySzibéria más társadalmi és gazdasági szerkezettel rendelkezik, mint a déliterületek, ebbõl kifolyólag tehát más megoldásokat igényel, másrészt pedigazt is tudták, hogy amíg délen összegyûlt a korábbi orosz politikai és kor-mányzati elit színe-java, addig Omszkban inkább másod- és harmadvonal-beli helyi politikusok intézik az ügyeket.Reálisabb talaja volt azoknak a tervezeteknek és ötleteknek, amelyek aKülönleges Tanácskozás berkein belül születtek. Asztrov 1919 márciusábanpéldául a helyi önkormányzatok képviselõibõl álló tanács létrehozását szor-galmazta. Szokolov jogászprofesszor májusban benyújtott tervezetébenszintén hasonló elképzelésbõl indult ki, azonban nála a képviselõket aFõparancsnok nevezte volna ki. Ez természetesen megkérdõjelezte a nép-képviselet elvét, amelyrõl az ilyen konstrukcióban fölösleges is volt beszél-ni. A Különleges Tanácskozás mindkét esetben a végrehajtó hatalmat gya-korló kormánnyá vált volna.148 Ezeket a terveket részben az tette indokolt-tá, hogy a törvényhozó és a kormányzati munkának egy szerven belüliegyesítése komoly gondokat okozott. A tárcák vezetõi sok idõt fordítottak alegiszlatív munkára, így viszont nem tudtak megfelelõen figyelni az opera-tív napi ügyekre és a nekik alárendelt apparátusok irányítására. A katonáktöbbsége viszont az operativitás szempontjából praktikusabbnak érezte ekét feladatkör egyesítését egy szerven belül.Gyenyikinnek, aki maga is tisztában volt a fehér hadvezetés és a helyitársadalom közötti kapcsolat létesítésének szükségességével, inkább egyolyan tanácskozó jellegû, de már reprezentatívabb szerv gondolata tetszett,amely a különbözõ kozák vidékek, a hegyvidéki területek és a bolsevikoktólvisszahódított kormányzóságok választott képviselõibõl állna. A testületet
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kiegészítették volna a tudományos és gazdasági élet kinevezett képviselõi,akik közé Gyenyikin a nagy gazdasági erõvel rendelkezõ szövetkezetek,szakszervezetek és egyéb szakmai szervezetek képviselõit is sorolta.149 Bárez az elképzelés ebben a formában soha nem valósult meg, mégis alapjáulszolgált egy nagyobb szabású tervezetnek, amelynek fõ célja az volt, hogyrendezze a birodalmi centralista Gyenyikin és a dél-oroszországi kozákautonomisták közötti viszonyt (errõl lásd a következõ fejezeteket).

7. A Különleges Tanácskozás megszüntetése és az új politikai kurzus
A Különleges Tanácskozás minden kritika ellenére egészen 1919 végéig mû-ködött. 1919 õszén több olyan esemény történt, amely kérdésessé tette etestület további létét. Gyenyikin például kora õszén elismerte Kolcsakot azország Legfõbb Kormányzójának, saját maga pedig helyettese és potenciálisutódja lett. Ugyanakkor elkezdõdtek a katonai vereségek, amelyeket a délifehérek már nem tudtak visszafordítani. A hadseregek visszavonulása pe-dig mindenki elõtt egyértelmûvé tette a zilált hátországi állapotokat. A fe-hér hátország az összeomlás küszöbén állt. A helytelen szociális és nemze-tiségi politika következtében egyre fenyegetõbb méreteket öltött a parasztielégedetlenséget generáló zöld mozgalom. Ebben a helyzetben elkezdõdöttaz okok és a bûnösök keresése. A nehézségek egyik okát sokan éppen a dél-oroszországi kormányzati formában és annak megtestesítõiben látták.A Különleges Tanácskozás helyzetét az is megnehezítette, hogy berkeinbelül politikai harc dúlt az erõsödõ katonai és polgári jobboldal és a Gye-nyikin bizonyos támogatását élvezõ kadetok között. Ezenkívül e testület,amely többnyire a birodalmi kötõdésû politikusokból állt, mindig is szálkavolt a kozák föderalisták és autonomisták szemében. A kozák politikusokáltalában gyökértelenséggel és felelõtlenséggel vádolták Gyenyikin minisz-tereit.Októberben Gyenyikin megkérte a hozzá közel álló kadet Asztrovot,hogy készítsen egy elemzõ jelentést a délen tapasztalható problémák okai-ról és a megoldási javaslatokról. Asztrov valóban átfogó jelentést készített,amely több javaslatot is tartalmazott az addig folytatott politika megváltoz-tatására. Jelentésének alapgondolata az volt, hogy ki kell szélesíteni a fehértábor társadalmi bázisát, illetve rendet kell teremteni a fehérgárdisták sorai-ban, mert másként hiteltelenné válik az egész fehér ügy a lakosság szemé-ben, hiszen a fehérek eddig állandóan rendet és törvényességet ígértek, deehelyett káoszt és féktelen terrort valósítottak meg. Az Asztrov által megcél-zott társadalmi rétegeket, azaz a parasztságot, a városi kispolgárságot és aszéles értelmiségi rétegeket tehát nemcsak a demokratikus programmal,hanem a minimális rend és stabilitás ígéretével is igyekeztek megnyerni.Asztrov jelentése kitért a kormányzati szerkezetre is. Úgy érezte, hogy a
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konszolidációs és szanációs program végrehajtásához szükség van azegységes politikai akarattal rendelkezõ kormányra, amely érti politikai fel-adatát és összhangban van a teljhatalmat képviselõ Fõparancsnokkal.150 Ezburkoltan azt is jelentette, hogy fel kell mondani az addigi koalíciót, amelyegyre inkább teherré kezdett válni a Fõparancsnok nyakán. Helyette pedigegy új, politikailag homogén reformkurzust javasoltak bevezetni. Gyenyi-kin ugyan tisztában volt az új kurzus szükségességével, csupán az volt kér-déses számára, hogy kikkel hajtson végre új politikai fordulatot, kinek azérdekében és fõleg meddig mehet el. A Fõparancsnok úgy értelmezte ajelentést követõ vitákat, hogy a sajátos kadet-jobboldali koalíciós kormány-zásnak nemsokára vége lesz, és neki választani kell �a liberalizmus, a konzer-vativizmus és a baloldali politika a jobboldali kezek által között�.151 A tábornokvisszaemlékezései szerint õ teljes mértékben egyetértett a kadetok reform-elképzeléseivel. Más kérdés, hogy az akkori körülmények között, azaz a ka-det tábor belsõ erõtlensége, a közigazgatás konzervativizmusa és a radiká-lisan jobbra tolódó hadsereg körülményei között volt-e reális lehetõsége an-nak, hogy a tisztikar által gyûlölt dél-oroszországi kadetok és egyéb mér-sékelt centrista erõk vegyék át a kezdeményezést. Ezenkívül a jobboldalügyes taktikával igyekezett elhitetni a fehér hatalom forrását és fõ támaszátjelentõ hadsereggel és bürokráciával, hogy a közös kudarc oka fõleg a �libe-rálisokban� rejlik, ami ugyan nem felelt meg a valóságnak, de hatott a tiszti-karra. Az is problémát okozott, hogy a kadetoknak nem volt olyan tekinté-lyes és a hadsereg számára is elfogadható képviselõje, akit a Fõparancsnokmaga mellé emelhetett volna, mint az új kurzus megtestesítõjét. Roma-novszkij tábornok elutasította az efajta lehetõséget, hiszen már érezte, hogymennyire gyûlölik a jobboldali körökben. Gyenyikin belátta, hogy ilyenkörülmények között erõltetni az egyszínû �liberális kurzust�, képtelenség.Ugyanakkor azt is érezte, hogy a tisztán jobboldali kurzus választása csak azeddigi hibák megismétlését és a lakosság széles rétegei számára elfogadha-tatlan szociális politika folytatását jelenti. Közben az általános politikai éskatonai helyzet annyira rosszabbodott, hogy a polgári kormányzati szerve-ket Taganrogból a Don-vidékre kellett evakuálni. Gyenyikin akkor parancsformájában újra megfogalmazta programját, de abban semmi új nem volt.A parancs tulajdonképpen a korábbi jelszavak és programpontok összefog-lalását jelentette. Az �új politika� alappillére továbbiakban is az �egy és oszt-hatatlan Oroszország� követelése és a politikai pártok nyomásától függetlenkatonai diktatúra maradt. Elismerte ugyan a �Délorosz Hatalom� (Juzsno-russzkaja vlaszty) létrehozásának szükségességét (errõl részletesebben lásdkésõbb � H. I.), de azzal a feltétellel, hogy ne sérüljenek az összoroszorszá-gi érdekek. A belpolitikában támogatást ígért azoknak a szerveknek és szer-vezeteknek, amelyek �közremûködnek a termelõerõk visszaállításában�, illetve
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�üldöztetést az államellenes erõknek�. Kemény intézkedéseket helyezett kilátás-ba a lázadókkal, spekulánsokkal, dezertõrökkel, rablókkal, önkényeskedõk-kel és egyéb hasonló bûnelkövetõkkel szemben. A legmegfelelõbb bünte-tésnek a halálbüntetést tekintette. Ugyanakkor a kisebb politikai kihágáso-kat elkövetõk esetében inkább enyhébb eljárást szorgalmazott.152
Az események decemberben gyorsultak fel, amikor is a Különleges Tanács-kozás kadet része kritikus hangvételû feliratot küldött a Fõparancsnoknak.Ebben haladéktalan kormányzati és politikai reformokat sürgetett. Javaslataaz volt, hogy meg kell szüntetni a Különleges Tanácskozást, helyette pediglétre kell hozni egy operatív jellegû és politikailag homogén héttagú kor-mányt, amely élén a Fõparancsnok eszméit és gondolkodását jól ismerõ,hozzá közel álló személynek kell állni. Az egyes miniszterek a következõreszortok élén állnának: hadügy, pénzügy, belügy, kereskedelem- és iparügy,igazságügy, távközlés- és közlekedésügy, valamint az ellátásügy. A külügye-kért felelõs személy nem lenne tagja ennek a testületnek, hanem a Fõpa-rancsnok közvetlen alárendeltségében dolgozna. Az elõkészítõ jellegû tör-vényhozási munka pedig a Törvényhozási Elõterjesztések Tanácskozásában (Szo-vescsanyije po zakonodatyelnim predlozsenyijam) folyna, egészen a DéloroszKonferencián tervbe vett Legfelsõbb Tanács létrehozásáig (errõl lásd késõbb).Ezzel egyidejûleg Lukomszkij tábornok is levelet írt Gyenyikinnek, amely-ben hasonlóan láttatta a helyzetet, amelyért a vezérkart és a KülönlegesTanácskozást egyaránt hibáztatta. A déli fehérek legfõbb hibáját a tábornokazonban nem a megfelelõ politikai kurzus hiányában látta, hanem abban,hogy �nem tudtuk rendbe hozni a hátországunkat, nem sikerült kordában tartani arablásokat és azt az erõszakot, amelyet egyaránt a hadsereg, az államõrség és akémelhárítás követett el�.153
Mindezeket a javaslatokat és kritikákat figyelembe véve a Fõparancsnok1919 decemberében feloszlatta a Különleges Tanácskozást, és a kadet javas-latnak megfelelõ kis létszámú kormányt hozott létre maga mellett. A prob-léma csak az volt, hogy e kormány sem képviselt egységes politikai akara-tot, illetve jobb jelölt híján Lukomszkij tábornokot tette a kormány élére.Mindez tulajdonképpen a régi kurzus folytatását jelentette, többé-kevésbéa régi emberekkel. A kadetok nem rajongtak ezért a megoldásért, de többémár soha nem sikerült átvenni a kezdeményezést. Asztrov a következõkép-pen értékelte a kialakult helyzetet: �Ez nem az volt, amit javasoltunk, mert nemegy új, határozott politikai kurzust képviselõ és Önnel (azaz Gyenyikinnel � H. I.)egy platformon lévõ kormány jött létre, hanem csupán egy technikai feladatok ellá-tására létrehozott kormány��154 Gyenyikin tehát ezzel a technikai válságke-zelõ operatív testülettel szerette volna átvészelni uralmának válságos hó-napjait. Közvetlenül bukása elõtt azonban kénytelen volt feloszlatni ezt akormányt is, amely helyére a kozákokkal egyeztetett Délorosz Kormány

123Dél-Oroszország

152 Gyenyikin, A. I.: Pohod na Moszkvu� 252�253.
153 Uo. 258.
154 Uo. 261.



(Juzsno-russzkoje pravityelsztvo) jött létre, de annak már valóban nem voltsok jelentõsége. A kis létszámú operatív kormány gondolata egyébkéntpontosan megfelelt Gyenyikin katonás gondolkodásának, amelytõl sohanem tudott igazából megszabadulni.

A BIRODALMI ÉS A REGIONÁLIS AUTONOMISTA TÖREKVÉSEK KONFLIKTUSA DÉL-OROSZORSZÁGBAN
1. Az Önkéntes Hadsereg és a kozák autonómiák
A nagyorosz birodalmi törekvések és a nemzeti szeparatista vagy helyiautonomista tendenciák konfliktusa beárnyékolta az egész oroszországi pol-gárháborút, fehér és vörös oldalon egyaránt. Tulajdonképpen mindkét tá-bor ugyanazzal a problémával nézett szembe: hogyan lehetne hatékonyanújraegyesíteni a birodalmat, amely 1917 végén gyakorlatilag megszûntlétezni és különbözõ önálló helyi képzõdmények halmazává vált. A bolse-vikok vezette Népbiztosok Tanácsa ezt a problémát egyrészt a szociális kér-dések elsõdlegességére való sikeres hivatkozással (azaz a szociális ellentétekkidomborításával a nemzeti-etnikai ellentétek helyett), másrészt nagyon ru-galmas nemzetiségi és regionális politikával próbálta megoldani. Elvbenelismerte a nemzetek teljes önrendelkezési jogát, gyakorlatilag viszont agazdasági, szociális és politikai érvekre, illetve nem utolsósorban a katonaierõre hivatkozva az egység elõnyeit hangsúlyozta ki. Eredetileg a lehetõlegteljesebb önkormányzatiság és a közvetlen demokrácia megvalósításárahivatott szovjetek rendszere is alkalmas eszköznek bizonyult arra, hogymegõrizve az önkormányzatiság látszatát, fokozatosan lássanak hozzá apolgárháború alatt szükségszerû centralizáláshoz. Az utóbbit a szovjetek fo-kozatos bürokratizálódása és nem utolsósorban a bolsevik párt egysége ésbelsõ fegyelme biztosította. A bolsevikok mindennek köszönhetõen úgytudtak centralizálni, hogy ez sokaknak fel sem tûnt, illetve sokan ezt a folya-matot támogatták is régiójuk, etnikumuk vagy saját maguk szociális fel-emelkedése érdekében. A szovjethatalom általi országegyesítés esélyeit nö-velte még az a tény is, hogy az ország etnikailag homogén belsõ központiterületeit tartotta a kezében. Oroszországban pedig minden újraegyesítés aMoszkva és a Volga körüli vidékrõl indult el, mivel e vidékek képezik azország magvát. Nem utolsósorban az internacionalista ideológia is a bolse-vikok segítségére volt, hiszen sokkal tágabb manõverezési lehetõségeketbiztosított számukra abban az országban, amely a legkülönfélébb etniku-mok és vallások rendkívül tarka egyvelege volt.A fehérgárdista tábornokok kiinduló pozíciója és ennek megfelelõenpolitikájuk is teljesen más volt. A tábornokok és a hozzájuk közel álló poli-tikai erõk � a kadetok és a jobboldal � nagyorosz birodalmi centralisták vol-tak, akik legfeljebb a helyi autonómiát és a területi önkormányzatokat
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tudták elfogadni, a föderáció jelszavai vagy az önrendelkezés jogának el-ismerése viszont teljesen idegen volt tõlük. Természetesen voltak ellenpél-dák is, hiszen a finn Mannerheim tábornok és az ukrán Szkoropadszkij het-man is sokban hasonlított a klasszikus fehér tábornokokra, ennek ellenérevégül mégiscsak meglovagolták nemzeteik szeparatista mozgalmait. Máskérdés annak eldöntése, hogy elsõdleges céljuknak a nemzeti függetlensé-get tekintették-e, vagy ez csak eszköz volt a szovjethatalomtól való elhatá-rolódásra és a saját nemzetük forradalmáraival való leszámolásra. Bárho-gyan is van, a másik szempont semmiképpen sem becsülhetõ le a tevékeny-ségük során.Az orosz fehérgárdista tábornokok többségétõl viszont távol állt a meg-alkuvás az ilyen kérdésekben. Különbözõ intenzitással ugyan, de mind-annyian orosz birodalmi nacionalisták voltak. Ez a tény nagymértékbenhatott a harcukra. A nemzeti önállóság, a föderáció és az autonómia köve-telése a legtöbb problémát éppen Gyenyikin tábornoknak okozta. Az õ ural-ma alatt lévõ terület ugyanis az ország egyik legheterogénebb szeglete volt.A történelem paradoxona az, hogy az egyébként félig lengyel származásúGyenyikin még kollégáinál is elvhûbb orosz nacionalista volt. Számára azorosz nacionalizmus nem csupán neveltetés vagy szokás kérdése volt, ha-nem mély meggyõzõdés is. Errõl nemcsak az írásai tanúskodnak, hanemkonkrét politikája is. Gyenyikin a legnehezebb idõszakokban sem volt haj-landó elismerni a finn vagy az ukrán függetlenséget, a mensevikek által ve-zetett Grúziával félig-meddig állandó harcban állt, csapatai pedig komolykonfliktusokba keveredtek a kaukázusi hegyi népekkel is, amelyek jelentõsrésze így inkább a szovjethatalommal szimpatizált.Gyenyikin legtöbb belpolitikai energiáját mégis a kozák probléma keze-lése emésztette fel. A kozák autonomizmus és a nagyorosz nacionalizmusviszonya kényszerû szövetségük ellenére végig ambivalens maradt. Fõleg adoni és a kubáni kozákság vezetõivel volt nagyon bonyolult a kapcsolata.Sõt az önkénteseknek Dél-Oroszországban nemcsak a kozák szervekkelkellett megosztani a hatalmat, hanem a más orosz területi képzõdmények-kel (a Krím félsziget kormányával) és a nyugati szövetségesek közigazgatá-sával (ilyen volt például a franciák adminisztrációja Odesszában). Bármilyen meglepõ, azon a két-három kormányzóságnyi dél-oroszor-szági területen, amelyet a fehérek tartósan a kezükben tartottak, tulajdon-képpen hat közigazgatás létezett � a három kozák regionális államalakulat(a doni, a kubáni és a tyereki) önálló szervei, a krími kadet kormány sajátosgépezete, egyes vidékeken a nyugati szövetségesek és az önkéntesek kö-zös igazgatása és végül az Önkéntes Hadsereg adminisztrációja azokon aterületeken, amelyek az elõbb felsorolt területek egyikéhez sem tartoztak.A Dél-Oroszország Fegyveres Erõi Fõparancsnokának a hatalma 1919 ele-jétõl kezdve katonai értelemben az egész �nem bolsevik� területre kiterjedt,polgári közigazgatási értelemben azonban csak a már említett, autonómiá-val vagy a tábornokok által elismert saját kormányzattal nem rendelkezõterületekre vonatkozott. Elvben Gyenyikin az egész térség diktátora volt,
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hatalmát viszont jelentõs mértékben korlátozták az említett autonóm szer-vek és a szövetségesek. Az önkéntes tábornokok dominanciája, illetve elsõbbsége a többi regio-nális hatalmi központtal szemben egyrészt a fegyverek erején nyugodott,másrészt a nyugati szövetségesek elismerésén és támogatásán, harmadrésztpedig azon a sajátos legitimáción, amelyet a bolsevikellenes küzdelem nyúj-tott nekik. Az utóbbi viszont meglehetõsen problematikus és könnyenmegkérdõjelezhetõ volt. Gyenyikin és tábornoktársai ilyen pozíciója egyál-talán nem volt eleve adott, hanem fokozatosan kellett azt kivívni, késõbbpedig megtartani maguknak az állandó támadásokkal szemben. A kozákautonómiák a maguk saját legitimitású képviseleti szerveikkel és fõleg had-seregeikkel a fehér centralisták komoly ellenfeleinek bizonyultak. A gyenyi-kinisták és a kozákok közötti ellentétek viszont nem egyszerûen arról szól-tak, ki kinek alárendelve fog harcolni, hanem mélyebb társadalmi és állam-szervezési problémákról is volt itt szó. A kozák, a tábornoki és az azzalösszefonódó kadet elit között nagyon sok nézeteltérés létezett az ország jö-võbeli centralista vagy föderalista berendezkedését illetõen, vagy az Alkot-mányozó Gyûlés összehívásának, a földkérdés megoldásának, a fehérekszövetségi politikájának tekintetében. Az Önkéntes Hadsereg és a kozákok együttélése nagyon korán elkez-dõdött. A késõbbiek szempontjából azonban nem annyira a rövid 1917 végiés 1918 eleji szakasz a fontos, hanem inkább azon szövetség, amely 1918kora tavaszán köttetett meg a kubáni sztyeppéken bolyongó ÖnkéntesHadsereg és a hasonló sorsú Kubáni Kerületi Kormány és a Törvényho-zó Rada maradványai között. A megállapodás értelmében az önkéntes tisz-tek segítettek a kubániaknak �megtisztítani� területüket és visszaállítani akubáni kozák szervek hatalmát. Ezzel ugyanakkor maguknak is szálláshe-lyet és élelmiszerekben, nyersanyagban gazdag bázist készítettek elõ. A ko-zákok viszont alárendelték magukat az önkéntes tábornokoknak, akik ígyvégre komolyabb haderõhöz jutottak. Az önkéntesek vezetõi ugyan bizo-nyos fokig hajlandók voltak számolni a kozák autonomizmussal és sajátosnacionalizmussal, azonban azt is el szerették volna érni, hogy a kozákoknemcsak katonai, hanem politikai értelemben is ismerjék el õket az �össz-oroszországi érdekeket képviselõ� Önkéntes Hadsereg vezetõinek. Miután tisz-tában voltak azzal, hogy a kubániak területén laknak, azok költségén élnek,illetve a katonáiknak parancsolnak, eleinte óvatosan próbálták megközelíte-ni e kérdéskört. Helyzetüket megkönnyítette, hogy a kubáni kormányzatiszerveknek hatalmuk és területük megvédése szempontjából ugyanannyi-ra szükségük volt az Önkéntes Hadseregre, mint fordítva. Az elsõ hetekbenmindkét fél inkább visszafogottan viselkedett, elõbb-utóbb azonban tisztáz-ni kellett a viszonyokat.Elsõként az Önkéntes Hadsereg lépett. 1918 szeptemberében ugyanisössze kellett volna ülni az újonnan megválasztott Kubáni Kerületi Radának,amely a vidéken a legfõbb alkotmányozó, törvényhozó és képviseleti szerv-nek minõsült. A fehér tábornokok ezért már az ülés megnyitása elõtt ki
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akartak dolgozni egyfajta közös fehér �alkotmányt�, amely tisztázta volna aDél-Oroszországban kialakult hatalmi viszonyokat és az egyes hatalmi köz-pontok kölcsönös kapcsolatát. Közben folyt a munka a Különleges Tanács-kozás végleges formájának kialakításán. A két folyamat szeptemberbentulajdonképpen egymásba nõtt. A fehér �konstitúcia� kidolgozásán a Sulginés Dragomirov által felvázolt tervezet figyelembevételével egy szûk csoportdolgozott, amelyben a legfontosabb szerepet Konsztantyin Szokolov ját-szotta. A fõ feladata az Önkéntes Hadsereg és a Kubán-vidék bonyolultkapcsolatának jogszabályba öntése volt, mégpedig úgy, hogy abból az ön-kéntes vezérek túlsúlya derüljön ki, de anélkül, hogy a kozákok megsértõd-jenek. Szokolov szerint neki tulajdonképpen egy sajátos alkotmányos-auto-nomista-diktatórikus jogi egyveleget kellett megalkotni, ami soha nem egy-szerû feladat.155
Szokolov a munkája során a következõ tényekbõl indult ki: egyrészt ren-delkezésére állt már a Különleges Tanácskozásról szóló rendelet, illetve 1918szeptemberében már eldõlt, hogy a gyenyikinista rendszer általános jelleg-gel érvényben hagyja az Ideiglenes Kormány által alkotott jogszabályokat,kivéve azokat, amelyeket kifejezetten hatályon kívül helyeztek. Továbbáfigyelembe kellett vennie, hogy az Önkéntes Hadsereg és a kubáni auto-nóm kozák szervek között létezik egy együttmûködési megállapodás. Szo-kolov tudta, hogy a kozák vezetõk többsége úgy tekint saját �államára�,mint egy ideiglenesen (egészen az Alkotmányozó Gyûlés összehívásáig)szuverén államra, amelynek szuverenitását némileg megkérdõjelezi egyidegen és tulajdonképpen jogi szempontból exterritoriális hadsereg (Ön-kéntes Hadsereg) jelenléte, amelyben ugyanakkor rengeteg kubáni katonaszolgál. Az Önkéntes Hadsereg hatalma korlátlan volt azokon a területeken,amelyek a kozák vidékek határain kívül estek, a kozák vidékeken viszontkorlátozott volt, mert figyelembe kellett vennie e területek �parlamentáris�szerveinek határozatait. Szokolov tudta, hogy a kubáni politikusok nemfognak beleszólást engedni abba, hogyan nézzen ki a belsõ állami beren-dezkedésük, és csupán a hatáskörmegosztásról lesznek majd hajlandók tár-gyalni. Szokolov a kompetencia megoszlását úgy képzelte el, hogy az �összorosz-országi ügyek� az Önkéntes Hadsereg vezetõ szerveit illetné, az összes többihelyi jellegû ügy pedig az autonóm kubáni intézmények hatáskörébe tar-tozna. Ez a megoldás tehát a Kubán-vidékre úgy tekintett, mint a �fehér�Oroszországon (pontosabban Dél-Oroszországon) belüli autonómiára. Jo-gilag ez úgy tûnt volna, hogy az Önkéntes Hadsereg által elfoglalt területekirányításáról szóló ideiglenes rendeletnek lett volna egy kiegészítõ fejezete,amely a Kubáni Kerületrõl és annak sajátos autonóm szerveirõl rendelkezik.A Kubán-vidék belsõ ügyeit saját autonóm szervei hatáskörébe vonná, ataxatív módon felsorolt országos jellegû ügyek intézése viszont Gyenyikinés kormányzati szervei hatáskörébe tartozna. 
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Miután Szokolov érezte, hogy a föderatív megoldásra törekvõ kozákvezetõk valószínûleg nem lesznek elragadtatva tervezetétõl, kidolgozottegy másik dokumentumot is, mégpedig az Észak-kaukázusi Szövetségrõlszóló rendeletet. Maga a szerzõ is beismerte, hogy ezzel a tervezettel �ügyes-kedni� akart, és azt, amit egyenes úton nehezen megvalósíthatónak tartott,kerülõ úton akarta elérni. E tervezet lényege az volt, hogy az ÖnkéntesHadsereg által elfoglalt területek irányításáról szóló rendelet a Kubán-vi-dékrõl szóló rész nélkül jelenne meg, és csak az önkéntesek által korlátlanulbirtokolt és közvetlenül irányított területekre vonatkozna. A Kubáni Kerü-leti Rada pedig önállóan megalkotná saját alkotmányát, aztán pedig megál-lapodna az Önkéntes Hadsereggel az Észak-kaukázusi Szövetség létrehozá-sáról. A megállapodás része lenne az egyes hatáskörök közösnek nyilvání-tása. A következõ fontos kompetenciákról lenne szó: külpolitika, hadügy,pénzügyek, távközlés és a bíróságok. Ezeket a közös ügyeket az ÖnkéntesHadsereg vezetõ szervei intéznék, és ezekben a teljhatalmat az ÖnkéntesHadsereg Legfelsõbb Vezetõje élvezné. Ebben a munkában a Különleges Ta-nácskozás egyes illetékes részlegei segítenék õt. Az Észak-kaukázusi Szö-vetség ügyeivel pedig a Legfelsõbb Vezetõ által összehívható Tanács fog-lalkozna, amely felerészben a Kubáni Kerületi Rada által választott tagok-ból, felerészben pedig a Legfelsõbb Vezetõ által kinevezett tagokból állna,akikre az önkéntesek alá tartozó területek helyi önkormányzatai tehetné-nek javaslatot. Ugyanakkor a Szövetség nyitott lenne az ország többi vidékeszámára � az autonóm területek a képviseleti szerveik döntésével csatla-kozhatnának, az egyéb területeket pedig a Legfelsõbb Vezetõ határozatacsatolná a Szövetséghez.156
Szokolov tervezeteit különbözõ szinteken megvitatták a fehérgárdistavezetõk. A kubániak mérsékeltebb képviselõivel is tárgyaltak, és hamarkiderült, hogy számukra csak az Észak-kaukázusi Szövetség terve fogad-ható el.157 Gyenyikin viszont az elsõ rendelettervezetet tekintette kiindu-lópontnak és nem akart foglalkozni az Észak-kaukázusi Szövetség tervével,amelyet nem tekintett összeegyeztethetõnek az általa preferált �tiszta dikta-túra� eszméjével. Az utóbbit ugyan lehetõleg �puha� és kompromisszumosmódon akarta elfogadtatni a kozák vezetõkkel, de a lényegéhez ragaszko-dott. Az elsõ tárgyalások emiatt kudarccal végzõdtek és a doni kozákokközvetítõ kísérlete sem sikerült. Gyenyikin nem volt hajlandó engedni azálláspontjából, és ezt a Kubáni Kerületi Rada elsõ ülésén a kozák vezetõktudtára is adta. A tábornok egyértelmûvé tette, hogy két dologhoz min-denképpen ragaszkodni fog: az egységes hadsereghez és az egységes kül-politikai képviselethez. Beszédében a jövõbeli állam- és kormányformárólsem akart állást foglalni. A jövõre nézve csak azt ígérte meg, hogy hajlandóelfogadni a széles körû autonómiát.158
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Természetesen a kozákság föderalista és republikánus vezetõi nem vol-tak elragadtatva a Fõparancsnok beszédétõl. A kubáni föderalisták inkább adél-oroszországi regionális államalakulatok föderációjában gondolkodtak(errõl lásd késõbb). Ez viszont az önkéntesek vezetõi számára volt elfogad-hatatlan. A tárgyalások ezért megint kudarccal végzõdtek. Akkor a Fõpa-rancsnok ultimátumot intézett a Kubáni Kerületi Radához, amelyben mégegyszer felszólította, hogy a Rada fogadjon el néhány olyan határozatot,amely megfelel a fenti doktrínának, egyébként megszakítják a tárgyaláso-kat. A Rada semmilyen ilyen tartalmú határozatot nem fogadott el, így még1918 végén sem született megállapodás. Kapcsolatuk tehát továbbra is jogi-lag szabályozatlan maradt.A két hatalmi központ � az Önkéntes Hadsereg Fõparancsnoksága és akubáni autonóm szervek � együttélése a gyakorlatban végig ambivalensmaradt. Gyenyikin és munkatársai közvetlenül igyekeztek befolyásolni abelsõ kubáni ügyeket, viszont soha sem mondták ki, hogy fel akarnák szá-molni a kozák autonómiákat. Ez nemcsak hogy politikailag nem lett volnacélszerû, hanem tulajdonképpen kivitelezhetetlen is volt. A kubáni szervekmindig védekezni próbáltak az �összoroszországi� önkéntes hatóságok be-avatkozásaival szemben. Az utóbbiak egyébként egyre erõszakosabbaklettek.A Gyenyikin és a kozákság közötti feszült viszonyt azonban nem lehetcsak úgy szemlélni, mint a kozák autonomizmus, föderalizmus, illetve sze-paratizmus és a birodalmi orosz nacionalizmus közötti konfliktust. Ez a fe-szültség jelentõs, de korántsem az egyetlen olyan tényezõ volt, amelyelmérgesítette az említett két fél viszonyát. Sõt a konfliktus nemcsak a hajt-hatatlan Gyenyikin és a radikális kozákok között dúlt. Gyenyikinnel ezek-ben a kérdésekben ugyanis a legtöbb fehér tábornok is szolidáris volt. Gye-nyikin álláspontjával szimpatizáltak az Oroszország más vidékeirõl délremenekült jobboldali és kadet érzelmû hivatalnokok és publicisták is.Ugyanakkor a kubániak sem voltak egységesek. Egyáltalán: a kozákságotnem szabad szociálisan és politikailag teljesen homogén közösségnek tekin-teni. A Kubán-vidékkel kapcsolatosan már volt szó az oroszbarát �vonalmentiek� és az ukránofil �fekete-tengeriek� közötti különbségekrõl. Az elõb-biek mindig nyitottabbak voltak Gyenyikin felé, az utóbbiak pedig a radiká-lis föderalizmus fõ bázisát képezték. Az önkéntes fehérgárdista tábornokfõbb kubáni hívei döntõen a konzervatívabb érzelmû tisztikar körébõl ke-rültek ki. Ilyenek voltak Filimonov atamán, Skuro tábornok, Naumov had-ügyminiszter, illetve Szuskov miniszterelnök. Az ellenzéki kubáni regionalisták, akik többnyire a már említett �fekete-tengeri� kozákságra támaszkodtak, nemcsak Gyenyikin nacionalista éscentralista politikáját kifogásolták, hanem annak konzervatív szociális éspolitikai tartalmát is. A kubáni radikális regionalisták jelentõs része politi-kailag az eszer párthoz állt közel. 1917-ben majdnem mindenütt az eszerpárt és ideológia volt a legnépszerûbb. Ez alól a Kubán-vidék sem volt kivé-tel. A demokratikus és föderatív köztársaságot követelõ eszer párt prog-
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ramja ugyanis nagyon megfelelt az öntudatukra ébredt oroszországi nem-zetiségek és régiók vezetõinek. Ezt a politikát ezenkívül az eszerek egybe-kapcsolták a szociális igazságtalanságok kiküszöbölésének ígéretével, amikülönösen vonzóvá tette ideológiájukat. A fehér tábornokokkal ellentétben az ellenzéki kubáni föderalisták tehátvalamelyest követték az eszerek szociális és politikai programját, amelyetkiegészítettek a sajátos kozák követelésekkel. A kozák eszer föderalisták lát-ták, hogy a fehér tábornokok reakciós és restaurációs ízû politikája milyenkatasztrofális következményekkel járt a szovjetellenes táborra nézve. Azt islátták, hogy a politikailag rugalmatlan fehér tábornokok lassan majdnemmindenkivel konfliktusba keveredtek, nemcsak a bolsevikokkal.A szocialisták befolyása természetesen nem volt azonos intenzitású azösszes kozák államalakulatban. Leginkább a kubáni képviseleti szervekrevolt jellemzõ. A Don-vidéken inkább a kadetok domináltak, bár itt is létezettszocialista frakció. A tyereki kozákság között pedig a kadet és a konzervatíveszmék hatása érvényesült leginkább. Mindez hatással volt az ÖnkéntesHadsereg és az egyes kozák �államalakulatok� (oroszul: goszudarsztvennijeobrazovanyija) közötti kapcsolatra. A kozák kadetok ugyanis inkább auto-nomisták voltak, és nem ragaszkodtak a föderatív és republikánus Orosz-ország eszméjéhez. A kubáni kozák eszerek viszont inkább föderalisták, sõtegyesek közülük egyenesen szeparatisták voltak. A tyereki kozák politiku-sok többsége autonomista vagy centralista volt.159
Eleinte úgy tûnt, hogy a legsúlyosabb konfliktusa a gyenyikinista veze-tésnek Krasznovval lesz, de a germanofil doni atamán 1919 eleji bukása éstávozása után a doni-önkéntes kapcsolatok némileg konszolidálódtak. Egy-re fenyegetõbb lett viszont a kubáni helyzet. A korábban viszonylag har-monikus önkéntes-kozák kapcsolat már 1918 végén kezdett megromlani,amikor kiderült, hogy nincs esély a két fél közötti megállapodásra. A hely-zetet azt is megnehezítette, hogy a kubáni föderalista ellenzék 1919 fo-lyamán meglehetõsen megerõsödött és közel került a hatalomhoz. Az elsõtragikus eseményre nyáron került sor, amikor néhány fehér tiszt160 Rosz-tovban lelõtte Nyikolaj Rjabovolt, a Kubáni Kerületi Rada elnökét, aki aföderalisták egyik vezérének számított. Ez a terrorcselekmény természete-sen nagy felháborodást keltett a kubáni kozák körökben, és az ÖnkéntesHadsereggel szimpatizáló Szuskov kormányfõ bukásához vezetett. Ettõlkezdve az önkéntes-kubáni viszony nagyon elmérgesedett. A következõ je-lentõs probléma az a sajátos vámháború volt, amely a két fél között alakultki abban az idõben. Ezenkívül a fehér tábornokokat roppant módon idege-sítette a kubániak önálló külpolitikai tevékenysége. Mindezeket a jelenségeket Gyenyikin és társai még hajlandók voltakmegtûrni sikereik idején, a hadi kudarcok alatt viszont már nem. 1919 õszén
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ezért döntés született a dél-oroszországi fehér vezetésen belül, hogy a �hát-országot megtisztító� akció keretében megleckéztetik a �kubáni szeparatistá-kat�. Az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy a Párizsban tárgyaló kubánidelegáció barátsági és együttmûködési szerzõdést kötött az észak-kauká-zusi hegyi népek vezetõivel, amely szerzõdés több eleme arra utalt, hogy ittkét szuverén és független fél szövetkezik egymással. Ezt az alkalmat hasz-nálta ki Gyenyikin, aki a szerzõdés aláíróit hazaárulónak nyilvánította, éshadbíróság elé akarta állítani. Az egész akció lebonyolítását Vrangel tábor-nokra és a neki alárendelt Pokrovszkij tábornokra bízta. Az utóbbi határo-zott és kegyetlen katona hírében állt. A végsõ cél a kubáni radikális ellenzékmegfélemlítése, Filimonov atamán szárnyának a megerõsítése, illetve a ku-báni alkotmány módosításának kikényszerítése volt. Ennek érdekében aközeledõ frontra való tekintettel hadiállapotot hirdettek ki az egész Kubán-vidéken, odavezényelték az új csapatokat, amelyek megszállták a legfon-tosabb stratégiai pontokat, és fenyegetõ katonai parádét tartottak. A párizsidelegáció tagjai közül pedig gyorsított eljárásban elítélték és kivégeztékKalabuhovot. Rajta kívül a föderalisták többi vezetõjét is hasonlóképpenakarták �semlegesíteni�, a Rada azonban kikönyörögte nekik a kegyelmet.A fehér tábornokok végül megkímélték az életüket, és Törökországba szám-ûzték õket. A Rada az események hatására teljesen megtört, elfogadta Gyenyikintábornok feltételeit és módosította a kubáni alkotmányt. Az alkotmány-módosítás megszüntette az ellenzék melegágyának tekintett TörvényhozóRadát és megerõsítette a végrehajtó hatalmat gyakorló atamán közjogi po-zícióját. Ez utóbbi azt jelentette, hogy ettõl kezdve az atamán nevezte ki akormányt, illetve évente egyszer õ hívta össze és oszlatta fel a Kerületi Ra-dát, amelyet akkor is feloszlathatott, amikor az nem szavazta meg a bizal-mat az általa kinevezett kormánynak. A kormány egyébként a továbbiak-ban is nemcsak az atamánnak, hanem a Radának is felelõs volt. Azt is elter-vezték, hogy a jövõben az atamánt egy külön Atamáni Tanács fogja megvá-lasztani, egyelõre azonban még a Kerületi Radára maradt e feladat. A módo-sítás végül a jövõre nézve kizárta az önálló kerületi hadsereg követelésétis.161 A kubániak ezenkívül elfogadták a fehérgárdisták gazdasági követe-léseit, és olyan embereket választottak meg a vezetõ posztokra, akik Gye-nyikin és Vrangel bizalmát élvezték. Az új atamán (Filimonov ugyanismindezek után inkább lemondott, és már nem akarta újra jelöltetni magát)N. M. Uszpenszkij tábornok lett. Továbbá a megtört Rada elfogadott egynyilatkozatot a párizsi delegáció felszámolásáról, illetve arról, hogy �egye-sül� az Önkéntes Hadsereggel.A megijedt kubáni szervek ugyan az önkéntes tábornokok minden kö-vetelését teljesítették, de a rossz közérzetük megmaradt. Gyenyikin akcióimost elõször váltottak ki komolyabb rosszallást a fronton harcoló kubánicsapatok körében is, amelyek eddig nem reagáltak különösebben a kubáni
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föderalisták és a nagybirodalmi tábornokok konfliktusaira. Az új politikai ésjogi konstelláció emiatt nem bizonyult tartósnak. Ehhez az is hozzájárult,hogy a fehér csapatok vereségei meggyengítették a Fõparancsnok tekinté-lyét, továbbá 1919 végén Uszpenszkij atamán belehalt a tífuszba, és a Kerü-leti Radában újból szóhoz jutottak az eddig megfélemlített ellenzéki föde-ralisták. Hamar törölték az alkotmányból a Gyenyikin által kikényszerítettmódosításokat, és a Fõparancsnok ellenségének számító Nyikolaj Bukretovtábornokot választották atamánná. A Rada elnöke az eszerekhez közel állóTyimosenko lett, a kormány élére Ivanisz mérnök került. Az egész tisztújítása gyenyikini rezsim föderalista és a kubáni értelemben vett �baloldali� ellen-feleit erõsítette meg. 1919 végén ez már általános tendencia volt.

2. A kozák regionális államalakulatok föderatív jellegû összefogási kísérletei
A különbözõ dél-oroszországi kozák autonomista és föderalista erõk prog-ramjaiban 1917 végétõl állandóan napirenden voltak a különbözõ �déli� és�délkeleti� föderációk és szövetségek tervei. Ezek egyrészt a bolsevikokellen irányultak volna, másrészt 1919 folyamán úgy tûnt, hogy egy ilyen re-gionális szövetség fontos eszköze lehetne a kozákságnak a Gyenyikin éskörnyezete diktatórikus és birodalmi centralista törekvéseivel szembeniharcban. Ezenkívül a dél-oroszországi �föderációk� terveit néha az Orosz-ország végleges meggyengítésére törekvõ külföldi államok is ösztönözték.A dél-oroszországi kozák regionális szövetség terve elõször 1917 máso-dik felében, még az októberi események elõtt merült fel. A forradalom általveszélyeztetett vagyoni és kasztszerû privilégiumaikat féltõ kubáni kozákvezetõk akkor kezdtek el gondolkodni a Délkeleti Szövetség (Jugo-VosztocsnijSzojuz) létrehozásán, amely ugyan Oroszország szerves részét képezte vol-na, azon belül viszont egységbe fogta volna a három déli kozák alakulatot �a Don-, a Kubán- és a Tyerek-vidéket.162 E szövetség elsõdleges célja a nemkozák lakosság egyenjogúságra törekvõ igényeinek kivédése lett volna.A Délkeleti Szövetség terve a bolsevik hatalomátvétel után még jobbanfelértékelõdött. Az elsõ kozák felkelések gyors veresége és a szovjethatalomideiglenes térnyerése azonban egy idõre befagyasztotta ezeket a föderatívterveket, mert mindenki saját magával volt elfoglalva.Legközelebb a doni és kubáni kozákok tavaszi és kora nyári felkeléséneksikere után merült fel a kozák együttmûködés gondolata. A Kubán-vidéketugyan döntõen az Önkéntes Hadsereg csapatai segítettek visszaszerezni aszovjethatalomtól, azonban a Kubáni Kerületi Kormány nem akart csak egyszövetségesétõl függni, és ezért felvette a kapcsolatot Ukrajnával és a Don-vidékkel. A doni és a kubáni vezetõk valóban megegyeztek az együttmû-ködésben és a kölcsönös segítségnyújtásban a bolsevikok ellen, elõszörcsupán a saját területükön, a jövõben pedig Észak-Kaukázus egész terüle-
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tén. A megállapodás elõrevetítette egy közös tanács létrehozását is, amelykidolgozná a szovjethatalom elleni harc stratégiáját, és késõbb vezetné is ezta harcot. A megállapodás utolsó pontja végül arról szólt, hogy célszerû len-ne Dél-Oroszországban létrehozni egy olyan föderatív államot, amelynekmindkét nagyobb kozák vidék tagja lenne.163
A fenti megállapodásból csak a bolsevikok elleni harc koordinálása való-sult meg, a Délkeleti Szövetség terve azonban egyelõre nem jött létre. Eztazzal magyarázták, hogy még túl képlékenyek voltak az új kozák államala-kulatok belsõ struktúrái, ezenkívül a Don- és a Kubán-vidék vezetõi eltérõszövetségi politikát folytattak. Krasznov atamán a németekkel próbáltegyüttmûködni, a kubániak pedig a németellenes érzelmû és antantbarátÖnkéntes Hadsereggel. Mindkét orientáció az erõviszonyok következmé-nye volt.A németek szívesen láttak volna egy dél-oroszországi kozák szövetsé-get, mert az megfelelt az Oroszország tartós megosztására törekvõ politiká-juknak. Azért arra ösztönözték Krasznov atamánt, hogy feltétlenül tartsaéletben a Délkeleti Szövetség gondolatát.164 Krasznov valóban több találko-zót szervezett, ezeken azonban mindig a kubáni delegátusok halogató tak-tikájába ütközött, akik ugyan elvben nem ellenezték a kozák föderációlétrehozását, de megérezvén mögötte a német befolyást, inkább elegánsanlassítani próbálták az egész folyamatot. A nyár közepén végül megszületettegy konkrét tervezet a Doni�Kaukázusi Szövetségrõl (Dono-KavkazszkijSzojuz), amely magába foglalná a négy kozák vidéket (Don, Kubán, Tyerekés Asztrahán), illetve az Észak-kaukázusi Hegylakók Szövetségét. A terve-zet szerint a föderatív jellegû Doni�Kaukázusi Szövetség szuverén önállóállamot alkotna. Mindegyik alkotórészének komoly belsõ autonómiája len-ne, amelyet önálló törvényalkotási jogkör testesítene meg. A föderáció élénaz atamánokból (vagy azok helyetteseibõl) álló Legfelsõbb Tanács (Verhovnijszovjet) állna, amely saját soraiból választana egy elnököt. A Legfelsõbb Ta-nács mellett legalább évente egyszer összeülne az egyes részállamok lakos-ságának képviselõibõl álló Országgyûlés (Szejm). A Doni�Kaukázusi Szövet-ségnek közös hadserege, pénzügyi rendszere, pénzneme, bélyegei, illeték-rendszere és vámtarifái lennének. A fõváros ideiglenes jelleggel a doni No-vocserkasszk lenne. A Szövetség rendelkezne saját címerrel, zászlóval éshimnusszal. A tervezet azt is kimondta, hogy a Szövetség mint önálló államsemlegességre törekszik, és csak a bolsevik hatalommal áll konfliktusban.Arról, hogy az egész új államalakulat Oroszország része lenne, nem esettszó a tervezetben, arról viszont igen, hogy vezetõi igényt tartanak a Sztav-ropoli és a Fekete-tengeri kormányzóságokra, továbbá stratégiai megfonto-lásból a Voronyezsi és a Szaratovi kormányzóságok déli részére is, Voro-nyezs és Caricin városokkal együtt.165
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A Doni�Kaukázusi Szövetségbõl végül semmi sem lett, fõleg a már emlí-tett kubáni vonakodás miatt, amely mögött az Önkéntes Hadsereg veze-tõinek rosszallása állt. Az év második felében pedig a központi hatalmakvereségével kapcsolatosan jelentõsen csökkent Krasznov atamán befolyása,ugyanis a gyõztes nyugati szövetségesek inkább a hozzájuk mindig hûsé-ges Gyenyikint részesítették elõnyben. A dél-oroszországi föderalista eszmék legközelebb 1919-ben jelentkez-tek újból, azonban némileg más kontextusban, mint 1918-ban, amikor aDoni�Kaukázusi Szövetség alapvetõen német érdekeket szolgált volna.1919-ben már más volt a helyzet. A dél-oroszországi föderáció legfõbb szor-galmazói az eszerekhez közel álló kubáni föderalisták voltak, akik szövetsé-geseket találtak a többi kozák vidéken is. A kubániak föderalista programjaegyébként már 1918 novemberében világos volt, amikor az ÖnkéntesHadsereg vezetõivel tárgyaltak a kölcsönös viszony rendezésérõl ésegyüttmûködésük formáiról. Akkor fogalmazódott meg a gyenyikini cent-ralista országegyesítési koncepcióval szembeni föderalista koncepció, amely-nek egyik fõ kidolgozója Luka Bücs, a Kubáni Kerületi Kormány akkoriminiszterelnöke volt. Bücs Oroszországot úgymond �alulról� akarta össze-gyûjteni. Abból indult ki, hogy az események alakulása következtében abirodalom valóban darabokra hullott. A dezintegráció tény, amelyet nemlehet figyelmen kívül hagyni. Az erõltetett centralizálás, ahogyan azt az Ön-kéntes Hadsereg vezetése elképzeli, sehova sem vezet. Létre akarta hozniaz egyesített szövetséges hatalmat, amelyet az önálló államalakulatok kép-viselõibõl álló Szövetségi Tanács (Szojuznoj szovjet) képviselne és vezetne.A föderáción belül minden egységnek önálló hadereje lenne, amelyet vi-szont egy közösen megbízott hadvezér vezethetne. A jövõben pedig Orosz-országnak a �szabad területek föderatív köztársaságává� kellene átalakulni.A koncepciót az 500 tagból álló Kerületi Rada majdnem egyhangúlag elfo-gadta (csupán 17 tartózkodással). Az elfogadott nyilatkozatban a bolseviz-mus elleni harc szükségességének hangsúlyozása mellett deklarálták, hogya közelgõ párizsi békekonferencia miatt szükség van arra, hogy létrejöjjöna dél-oroszországi államalakulatokat képviselõ egységes külképviselet.Emiatt és egyéb okok miatt is létre kell hozni a Délorosz Szövetséget (Juzsno-Russzkij Szojuz). Oroszország újjászületése pedig a deklaráció szerint csakaz Összoroszországi Föderatív Köztársaság formájában képzelhetõ el,amelynek tagja lenne a Kubán-vidék is. Ami a konkrét kormányformát illeti,annak meghatározása az újonnan megválasztott Alkotmányozó Gyûlés fel-adata lenne. Természetesen az önkéntes tábornokok tiltakoztak egy ilyendeklaráció ellen, és politikai zsarolással elérték azt, hogy a kubáni képvise-lõk visszavonulót fújtak.166
A kubáni föderalisták azonban nem akartak beletörõdni a vereségbe.Céljaik elérése érdekében igyekeztek kihasználni azt a tényt, hogy a majd-nem az egész délt magába foglaló, a Dél-Oroszország Fegyveres Erõinek
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nevezett sajátos katonai-állami-politikai képzõdményben nem voltak jogi-lag letisztázva a belsõ viszonyok. Ugyanakkor Kelet-Oroszországban ésSzibériában már az elõzõ év végén többé-kevésbé sikeresen (legalábbis adél-oroszországi fehéreknek úgy tûnt) lezajlott egy integrációs folyamat.Dél-Oroszországban is erõsödtek azok a hangok, hogy végre már rendeznikell az áttekinthetetlen belsõ viszonyokat, és egyértelmûvé kell tenni a ha-talmi hierarchiát. Gyenyikinnek részben megfelelt az elõzõ, nem egészenegyértelmû állapot, amely informális hatalmát erõsítette, de ugyanakkor túlsok energiájába került a lavírozás a különbözõ helyi erõk között. Az utób-binak természetesen voltak elõnyei is, mert a tábornoknak nem egy egysé-ges kozák képviselettel kellett tárgyalnia, hanem külön-külön az egymássalcsak laza kapcsolatban álló államalakulatokkal. A kozák vezetõk egy részét,illetve a térség demokratikusabban gondolkodó erõit viszont zavarta ez ahelyzet, amely eljelentéktelenedéssel fenyegette õket. A kezdeményezést e helyzet rendezésében ezért 1919 májusában meginta kubáni kormány vállalta magára, amely nemcsak a kozák autonóm �ál-lamok� képviselõit, hanem az Önkéntes Hadsereg ellenõrzése alatt lévõhegyi körzetek és a kaukázusontúli államok képviselõit is meg akarta hívniegy �egyesítési� konferenciára. Gyenyikin azonban, aki saját szavai szerintúgy fogta fel az egészet, mint a �centrifugális� erõk újabb demonstrációját,élesen elutasított minden ilyen jellegû kezdeményezést.167 Közben kiderült,hogy a doniak és a tyerekiek sem értenek egyet a konferencia összetételé-vel, ami miatt a rendezvény szervezése egy-másfél hónapra megszakadt.Újabb lendületet csak júniusban vett, amikor a fehér seregek támadásbalendültek északi irányban, és most már a doni parlament is kifejezetten fon-tosnak tartotta egy olyan konferencia összehívását, amelyen �...Tyerekkel ésKubánnal megköthetik a Délkeleti Szövetséget, mégpedig a térség gazdasági erejemegszilárdítása és a súlyos véráldozatok árán kivívott autonóm jogok elismertetéseérdekében��168 A doniak egyben azt is kimondták, hogy mindez csak Dél-Oroszország Fõparancsnokságával való szoros együttmûködésben képzel-hetõ el, mert végsõ céljuk mégis az egységes és nagy Oroszország visszaál-lítása. Ez a rezolúció tulajdonképpen egy centrista pozíciót jelentett Gye-nyikin és környezete birodalmi nacionalizmusa és a kubániak republikánusföderalizmusa között. A doni vezetõk mérsékletessége ellenére, amikor a Nagy Kör szétküldtea meghívókat a Rosztovban tartandó Délorosz Konferenciára (Juzsno-Russz-kaja konferencija), az úgynevezett �oroszországi�, azaz a Dél-Oroszországbacsupán a bolsevikok elõl menekülõ, de regionális kötöttségekkel nem ren-delkezõ fehérgárdista szervezetek tiltakozni kezdtek a kozák �különutas�akció ellen. A Nemzeti Központ és az Állami Egyesülés Tanácsa által kidol-gozott tiltakozás tervezete kimondta, hogy bár egy bolsevikellenes DélkeletiSzövetségnek a maga idejében volt értelme, most már tulajdonképpen oka-
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fogyottá vált, mert közben Kolcsak admirálisnak sikerült egyesíteni a kü-lönbözõ szovjetellenes erõket, és Gyenyikinnel együtt támadásba lendültMoszkva ellen, így egy ilyen különakció fölösleges, mert nemhogy segíte-né, hanem inkább hátráltatja az ország újraegyesítésének folyamatát.169
E tiltakozások azonban hiábavalóak voltak, és a konferencia végül elkezdõ-dött, célja pedig a már említett Délorosz Szövetség létrehozása volt, sõtidõvel azon vélemény vált meghatározóvá, miszerint a tanácskozáson ren-dezni kell az egész bolsevikellenes Dél-Oroszország közjogi viszonyait.170
Dél-Oroszország Fegyveres Erõinek Fõparancsnoksága végül beleegyezetta konferenciába, amelyre elküldte saját képviselõit, de elõzõleg egy ügyeshúzással sikerült némileg megváltoztatni a konferencia célját. Hivatkozvaarra, hogy Kolcsak admirális mint a Legfõbb Kormányzó egész �fehér�Oroszország többé-kevésbé elismert vezetõje lett (Gyenyikin mindenkép-pen elismerte annak, amiért cserébe õ lett az admirális dél-oroszországi telj-hatalmú képviselõje), a tábornokok a doniak és tyerekiek segítségével elér-ték, hogy a konferencia nem a Délkeleti Szövetségrõl szólt többé, hanem aDélorosz Hatalom (Juzsno-Russzkaja Vlaszty) létrehozásáról. Ezt a fordulatot akubáni küldöttség ideiglenes távozása171 után elfogadott konferencia-határozat tükrözte, amely a következõket mondta ki: �Halaszthatatlanulszükségesnek kell elismerni az ideiglenes összállami hatalom megszervezését Dél-Oroszországban, mégpedig Dél-Oroszország államalakulatainak és Dél-Oroszor-szág Fegyveres Erõi Fõparancsnokságának a képviselete alapján.�172 Gyenyikin ter-mészetesen örült ennek a fordulatnak, amely szerinte visszatérést jelentettaz 1918 végi állapotokhoz. A kubáni küldöttség viszont ezzel kész tényekelé volt állítva, és bár vonakodva, de elismerte a változást. A továbbiakbanabban reménykedtek, hogy ennek ellenére mégiscsak sikerül majd létre-hozniuk olyan hatalmi konstrukciót, amely hosszú távon figyelembe veszia kerületi autonómiák létét és azok érdekeit.173

Kezdetét vette egy hosszú tanácskozás, amely végsõ soron nem sokatváltoztatott a dél-oroszországi hatalmi viszonyokon. A tanácskozáson kétmarkáns irányzat küzdött egymással. Gyenyikin és küldöttei szilárdan ra-gaszkodtak a katonai diktatúrához, illetve az �egy és oszthatatlan Oroszor-szág� visszaállításának követeléséhez, természetesen bizonyos területi auto-nómia megtartása mellett. A föderalista jelszavakat hangoztató kubániküldöttség többsége viszont el akarta érni a Fõparancsnok hatalmának kor-látozását, a déli területi képzõdmények nagyobb beleszólását a fehér déláltalános politikai ügyeibe, illetve a kozák autonómiák hosszú távú fennma-radását, lehetõleg minél szélesebb jogkörrel. Az ország föderalizálásának agondolatáról sem mondtak le véglegesen.
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A konferencián az Önkéntes Hadsereg Fõparancsnokságának a küldött-sége önálló résztvevõ felet jelentett, amelynek súlya azonban meghaladtaaz egyes területi képzõdmények súlyát. A Fõparancsnok küldöttségénekkezdeti álláspontja a következõ volt: az orosz államot mint egységes egésztKolcsak admirális képviseli, akinek hozzájárulása nélkül egészen az Alkot-mányozó Gyûlés összehívásáig, nem lehet megváltoztatni sem az egész or-szág, sem egyes részeinek berendezkedését. Dél-Oroszország FegyveresErõinek Fõparancsnoka a törvényhozó és kormányzati ügyekben a LegfõbbKormányzó nevében cselekszik. Bármilyen új szerv létrehozása azért csakKolcsak beleegyezésével történhet.174 A konferencia egyetlen döntése semkötelezi Kolcsakot, akinek saját belátásán múlik, hogy elfogadja-e azt vagysem. A Fõparancsnok mellett létrehozandó irányító testületet ugyan lehetkormánynak nevezni, azonban miután a fehérek végsõ célja az �egész országfelszabadítása a bolsevikok hatalma alól�, nem célszerû azt Dél-OroszországKormányának nevezni, hiszen tevékenységi köre idõvel délnyugatra,északra és északnyugatra is kiterjedhet. Ezért pontosabb megnevezés a Dél-Oroszország Fõparancsnokának Hadseregei Által Elfoglalt Területek Kormánya(Pravityelsztvo tyerritorij zanyatih vojszkami Glavnokomandujuscsevo VojszkamiJuzsnoj-Rossziji) lenne. Ami a Fõparancsnok mellett mûködõ törvény-elõ-készítési-képviseleti szervet illeti, az csupán tanácskozó jellegû lehet (zako-noszovescsatyelnij). Ebben helyet kell hogy foglaljanak a kozák területekképviselõi, de miután a harc nemcsak e területek felszabadításáról szól, nemfogadható el azon követelés, hogy ebben a testületben a kozákoknakugyanannyi képviselõjük legyen, mint a többieknek együttvéve. Ezenkívülebbe a testületbe olyan, a szûkebb térségekhez nem kötõdõ, viszont tekin-téllyel rendelkezõ egyházi, állami és egyéb közéleti személyiségeket is bekell emelni, akik a szaktudásukkal és tapasztalataikkal segítik a testületmunkáját. Legcélszerûbb az lenne, ha ezeket a személyeket a Fõparancsnoknevezné ki. Rajtuk kívül jó lenne, ha a kormányzati apparátus tagjai is ottülnének a testületben, mert ez megkönnyítené az érintkezést a törvényho-zók és végrehajtók között. Ez a megoldás nagyon is hasonlított a Különle-ges Tanácskozásra. Végül az önkéntes vezetés küldöttsége azt is kimondta,hogy a jövõben az orosz állam egyes alkotóelemei ugyan köthetnek egy-mással kulturális és gazdasági szerzõdéseket, az államjogi jellegû szövet-ségek megkötése azonban ellenkezik Oroszország állami egységének esz-méjével. Lefordítva tehát a praktikus politika nyelvére: az autonómiák létetolerálható, de elkerülendõ a nagyobb szövetségi egységek létrejötte.175
Ez a konzervatív és alapjaiban véve centralista elképzelés nem volt elfo-gadható sok küldött számára, még kiindulópontnak sem. Kiindulópontnaka konferencia a doniak által kidolgozott alternatív javaslatot fogadta el,
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amely a Dél-Oroszország Külsõ Államhatalmi Szerveirõl Szóló Rendelet címet(Polozsenyije o vnyesnyih goszudarsztvennih organah Juga-Rossziji) viselte. En-nek általános bevezetõ része azt mondta ki, hogy az összállami hatalmat azÖsszoroszországi Alkotmányozó Gyûlés hozza majd létre, annak összehí-vásáig viszont létre lehet hozni egy ideiglenes államhatalmi szervet. Dél-Oroszország élére pedig a doni tervezet a Dél-Oroszország Kormányzóját(Pravityel Juga-Rossziji), a Területi Képviselõk Kamaráját (Palata oblasztnich pred-sztavityelej), a Minisztertanácsot (Szovjet minyisztrov) és az idõközben a Don-vidéken visszaállított Szenátust (Szenat) akarta állítani. Ebben a rendszerbena kormányzó az államfõ szerepét töltené be, aki egyben az egész déli had-erõ fõparancsnoka is lenne. A törvényhozó hatalmat viszont nem önállóan,hanem a Területi Képviselõk Kamarájával együtt gyakorolná. Az utóbbi te-hát nem egyszerûen tanácsadó-tanácskozó legiszlatív szerv lenne, hanemtörvényhozó testület. A törvénykezdeményezés joga szintén az említett ka-marát, illetve a Minisztertanácsot illetné meg, de a kormányzónak is jóvákellene hagyni minden jogszabályt. A kormányzói vétó kérdésében meg-oszlottak a vélemények. A doniak és a tyerekiek hajlandók voltak elfogad-ni az abszolút vétójogot, a kubáni delegáció csak a relatív, azaz a halasztóhatályú vétójogot tekintette elfogadhatónak. A kozákok megosztottak vol-tak a miniszteri felelõsség kérdésében is. A konzervatívabb doni delegációnem ragaszkodott a miniszterek �parlamenti� felelõsségéhez, azaz a TerületiKépviselõk Kamarája elõtti felelõsséghez, a tyereki és a kubáni képviselõkviszont igen. Szerintük a minisztereknek interpellálhatóknak kell lenniük.A doni tervezet továbbá azzal is számolt, hogy a hadügyi törvényhozásterületén a kormányzónak különleges elõjogai lesznek, hasonlóan az 1906.évi alaptörvényekben lefektetett alapelvekhez.176 A hadügyminiszter és atengerészeti miniszter kinevezése tehát teljesen a kormányzótól függöttvolna. Más lenne a helyzet a kozák vidékeket képviselõ miniszterekkel, aki-ket a kormányzónak e vidékek képviseleti szervei javasolnának. A többi mi-nisztert pedig a kormányzó nevezné ki azon jelöltek közül, akiket elõzõlega kormányzó és a Területi Képviselõk Kamarája közösen hagyott volnajóvá.177
Az elõterjesztett tervezet körül vita bontakozott ki. Bár a kozák képvise-lõk többsége alkalmasnak tekintette azt tárgyalási alapnak, megint nem vol-tak egy véleményen. Ez látszik a fent jelzett nézeteltérésekbõl is. Azonkívülnem volt egyértelmû az sem, hogy hogyan legyenek képviselve a Kamará-ban a szovjethatalomtól visszafoglalt nem kozák kormányzóságok és váro-sok. Az eredeti elképzelés az volt, hogy azok képviselõit a kormányzóságizemsztvogyûlések választják majd. A legnagyobb problémát az jelentette,hogy Gyenyikin nem volt hajlandó belemenni abba, hogy diktátori hatal-mát egy törvényhozó jellegû választott testület korlátozza, hiszen a polgár-
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háború végéig legfeljebb a tanácskozó jellegû képviseleti fórumot volt haj-landó elismerni. A végsõ döntés jogát a tábornok mindenképpen meg akar-ta õrizni. Elvben nem ellenezte, hogy a közvetlen irányítása alá tartozó kor-mányzóságok is képviselettel rendelkezzenek, de miután még nem volteldöntve, hogy milyenek legyenek az ottani önkormányzati szervek, ideig-lenesen õ akarta kinevezni e területek képviselõit. Ugyanakkor a �kozákterületek különleges érdemeire való tekintettel� Gyenyikin hajlandó volt elfogad-ni a kozákság bizonyos �túlreprezentációját� � a három kozák terület tör-vényhozó testülete 8-8 képviselõt küldhetett volna a Kamarába, a katona-ság által irányított kormányzóságok pedig csak 3-3 delegátust.178 Ezenkívülminden kozák államalakulat kormánya is 2-2 delegátussal képviseltethetnémagát a Kamarában. Legszorosabban kötõdne a Fõparancsnokhoz viszontazon 6 képviselõ, akiket maga Gyenyikin személyes érdemeik és tapaszta-lataik alapján küldene a �parlamentbe�.179 Természetesen Gyenyikin azzalis számolt, hogy az újabb kormányzóságok elfoglalásával arányosan nõnifog az általa kinevezett delegátusok száma, tehát elõbb vagy utóbb az õ em-berei kerülnek túlsúlyba. A nézeteltérések miatt a tárgyalások nagyon elhúzódtak. 1919 szeptem-berében a konferencia és a Fõparancsnok képviselõi között továbbiegyeztetések folytak a feladat- és a hatáskörmegosztásról. Ezeken a tanács-kozásokon a kozákok mai szóval élve a szubszidiaritás elvét próbáltákérvényesíteni, és a regionális autonómiák elsõbbségébõl indultak ki. A Fõ-parancsnokság viszont inkább az összállami hatalom elsõbbségébõl indultki és a területi autonómiák jogait taxatíve akarta meghatározni. Nem alakultki különösebb vita a külügyek irányításáról, a közegészségügyrõl és a köz-oktatásról. Amíg az elsõ egyértelmûen a központi hatalmat képviselõ Gye-nyikin hatáskörébe kerülne, a többi kettõ az autonóm szervekhez tartozna.Több nézeteltérés keletkezett viszont olyan kérdésekben, mint a bíróságok,pénzügyek, kereskedelem, vámok, közlekedés és távközlés. Az önkéntesdelegátusok éppen ezekben a kérdésekben igyekeztek taxatív módon meg-határozni az autonóm szervek hatásköreit. Több kérdésben (munkaügy,baleset-biztosítás, bíráskodás) arra hajlottak a résztvevõk, hogy az általánoskeretszabályok meghatározása a központi hatalom feladata, a mûködtetéspedig a régióké.180
Végül nagyon nehezen, de mégis megszületett a kompromisszum. Eb-ben a fehérgárdista Dél-Oroszország regionális érdekei és a központi érde-kek összehangolásának igényén túl az is szerepet játszott, hogy Gyenyikinbelátta, hogy a kormányzati és a kváziparlamentáris hatáskörök KülönlegesTanácskozásban történõ keveredése nem volt túl szerencsés megoldás. A re-zsim társadalmi bázisának kiszélesítése céljából és a nagyobb legitimitás biz-tosítása érdekében már korábban is különbözõ javaslatok születtek. Gye-
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nyikinnek olyan tanácskozó jellegû, de már reprezentatívabb szerv gondo-lata tetszett, amely a különbözõ kozák vidékek, a hegyvidéki területek és abolsevikok alól felszabadított kormányzóságok választott képviselõibõl áll-na. A testületet kiegészítenék a tudományos és gazdasági élet kinevezettképviselõi, akik közé Gyenyikin a nagy gazdasági erõvel rendelkezõ szövet-kezetek, szakszervezetek és egyéb szakmai szervezetek képviselõit is sorol-ta. A Dél-oroszországi Konferencián kidolgozott konstrukció tulajdonkép-pen megfelelt ezeknek az elvárásoknak és igényeknek, de az abban szerep-lõ képviseleti és tanácskozó jellegû Legfelsõbb Tanács (Vissij szovjet) sosem jöttlétre. Ennek politikai és hadászati okai voltak, hiszen egymás után jöttek avereségek és a rohamos visszavonulás. Az egész új konstrukció célja a központ-régió viszonyának rendezése, ahatalom hatékonyságának növelése és a rezsim társadalmi bázisának kiszé-lesítése volt. Itt azonban le kell szögezni, hogy a tábornokok javaslatáraolyan sok féket építettek be a rendszerbe (a rengeteg kinevezett tag, a közve-tett választások, a Fõparancsnok széles körû jogosítványai), hogy a demok-rácia és a parlamentarizmus térhódításáról akkor sem lehetett volna beszél-ni, ha ez a tervezet megvalósult volna. A tervezet szerint a Fõparancsnokmellett mûködõ Legfelsõbb Tanácsnak a törvényjavaslatok megvitatásával,illetve a költségvetési kérdésekkel kellett volna foglalkozni. A Tanács azorosz kormányzóságok választott képviselõibõl (2-2), a �kozák hadseregek�,azaz az autonóm kozák államalakulatok képviselõibõl (3-3), a hegyi törzsek,azaz a dagesztánok, csecsenek, ingusok, oszétok és a kabardinok képvise-lõibõl, a kozák atamánok és a kormányok képviselõibõl, a Legfõbb Parancs-nok kormányának tagjaiból, illetve az általa közvetlenül kinevezett közéletiszemélyiségekbõl állna. Az utóbbi kategóriákba tartozó tagok létszáma vi-szont nem lehetne nagyobb a kormányzóságok, a kozák autonómiák és ahegyi népek képviselõinek a létszámánál. A szabad választások további kor-látozása azok részleges közvetettségében, illetve az ideiglenes rendelke-zésekben rejlett. Például a kormányzóságok képviselõit hosszabb távon akormányzósági zemsztvogyûléseknek kellett volna megválasztani, egyelõ-re azonban a Fõparancsnok nevezte volna ki õket. A hegyi népek képvi-selõit szintén Gyenyikin választotta volna ki az e népek elöljárói által java-solt jelöltek közül. A flotta és a hadsereg irányítása pedig a Fõparancsnokegyértelmû prerogatívái közé tartozott volna. A Fõparancsnokot egyébkéntsem kötötte volna a Legfelsõbb Tanács tagjainak többségi véleménye. Olyanhatározatot is megerõsíthetett, amellyel rajta kívül csak a Legfelsõbb Tanácskisebbsége értett volna egyet. Az egész tervezet tehát szinte semmi olyat nem tartalmazott a koráb-biakhoz képest, ami valóban demokratikusabb irányba mutatott volna,ezenkívül semmi nem valósult meg belõle. Néhány hónappal késõbb, 1920elején azonban Gyenyikin már nagyobb engedményekre kényszerült. En-nek okát fõleg a katonai vereségekben kell keresni, amelyek alaposan meg-ingatták a fehér tábornok tekintélyét. Az újabb tanácskozáson ezért megvál-toztak az erõviszonyok a tárgyaló felek között. A kozákság a közeledõ ka-
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tasztrófa küszöbén már nem akart álmodozni �egész Oroszország megmenté-sérõl�, helyette inkább a kozák régiókat akarta megmenteni. A vereségek aztis nyilvánvalóvá tették a kozák autonomista és föderalista vezetõk szemé-ben, hogy az Önkéntes Hadsereg szociális és nemzetiségi politikája rend-kívüli módon leszûkíti táboruk bázisát és a szóba jöhetõ szövetségesekszámát. Emiatt úgy érezték, hogy önállóan talán könnyebben tudnak majdszövetségesekre találni, illetve az ellenféllel egyezkedni. Fõleg a radikálisabbkubáni föderalisták és egyes doni csoportok érezték úgy, hogy a Petljuraukrán csapataival, továbbá a kaukázusontúli új államokkal és végsõ soron azöld mozgalommal szövetkezve talán még van remény a területeik meg-mentésére.181 Mindennek következtében megszületett az önálló, a fehérgár-dista tábornokok gyámkodása nélküli független kozák föderáció gondolata.Egy ilyen föderáció létrehozásához viszont már nem volt sok idõ, azért siet-ni kellett.Ezt a célt szolgálta a jekatyerinodari tanácskozás (1920. január), ahol azegybegyûlt kozák képviselõk a Don, Kubán és Tyerek Legfelsõbb Körének(Verhovnij krug Dona, Kubanyi i Tyereka) kiáltották ki magukat. Mindegyikkozák vidék 50-50 delegátussal képviseltette magát ebben az új testületben.A kozákok által elfogadott rezolúció kijelentette, hogy közös céljuk a szö-vetségi állam létrehozása. A rezolúció ugyanakkor nem tett említést az Ön-kéntes Hadseregrõl, ami azt jelezte, hogy a kozák vezetõk nélküle is eltudják képzelni a közös jövõt. A Gyenyikinnel való teljes szakítást mégsemvállalták, fõleg Rosztov és Novocserkasszk eleste után nem.Egyelõre azonban még mindig az együttmûködés hívei, illetve a föde-ralista antibolsevikok voltak túlsúlyban. Néhány nappal késõbb azért aTyihoreckaja nevû kozák településen végül asztalhoz ültek a nagyorosz ön-kéntesek és a fehér kozákok képviselõi. Gyenyikin soha nem kedvelte akozák föderalizmust, de érezte, hogy most egyezkednie kell, sõt ha kellnagy kompromisszumokat is el kell fogadnia. A civil hatalmának korláto-zása vállalható engedménynek tûnt számára, feltéve, ha meg tudja õrizni azegységes hadvezetést, illetve a jövõbeni egységes Oroszország ígéretét. Eztközölte a kozákok vezetõivel is. Az �egységes Oroszország és az egységes had-sereg� (Jegyinaja Rosszija i jegyinaja armija) elvével a többi fehér tábornok isszolidáris volt, ami némileg hatott a kozák tárgyalópartnerekre. A Gergely-naptár szerint 1920. február 5-én jött létre a végsõ megállapodás. EszerintGyenyikin megõrizte a fegyveres erõk feletti teljhatalmat, emellett pedig azÖsszoroszországi Alkotmányozó Gyûlés létrehozásáig õ lett a Dél-orosz-országi Hatalom Államfõje (Glava Juzsnorusszkoj vlasztyi). Az utódlásról a felál-lítandó �parlamentnek� kellett volna dönteni. A polgári hatalmat viszont ajövõben a tervek szerint meg kellett volna osztania a Törvényhozó Kamarával(Zakonodatyelnaja palata), amelyet a kozák területek és a Sztavropoli, illetveFekete-tengeri kormányzóságok képviselõibõl kellett megválasztani. A konk-rét választójogi szabályok kidolgozását a megállapodás a szerzõdõ felek
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képviselõibõl álló Törvényhozó Bizottságra (Zakonodatyelnaja Komisszija) bíztará, amelynek ezenkívül az új képviseleti szerv létrejöttéig annak jogköreit isgyakorolni kellett. Ez komoly elõrelépés volt a �fehérgárdista parlamentariz-mus� fejlõdésének útján, csakhogy semmilyen gyakorlati jelentõsége márnem volt. Az új rendszerben létrehozandó minisztertanács elnökét a törvényho-zók javaslatára a Fõparancsnok nevezte volna ki, a kormány összetételétmaga a kinevezett miniszterelnök határozta volna meg, de a hadügyi és aközlekedésügyi miniszter közvetlenül Gyenyikin alá tartozott volna. Az újkonstrukcióban a törvényhozó hatalmat együttesen gyakorolta volna a Fõ-parancsnok és a Törvényhozó Kamara (illetve egyelõre Bizottság). A Fõpa-rancsnoknak megmaradt volna a törvénymegerõsítési joga. Abban az eset-ben, ha nem nyilatkozott volna a jogszabályról, azt jóváhagyásnak kellettvolna tekinteni. A Fõparancsnoknak ugyanakkor nem volt abszolút vétójo-ga a parlament határozataival szemben. A Törvényhozó Bizottságnak 90tagúnak kellett volna lennie. Ebbõl 50 személynek a Don-, a Kubán- és aTyerek-vidéket kellett volna képviselni, 7 személynek a hegyi népeket, 3 de-legátusnak az asztraháni kozákokat, 30 személynek pedig a Fõparancsnokközvetlen irányítása alá tartozó területeket. Választójogot csak 25 évnélidõsebb férfiaknak akartak adni. Gondolkodtak még a helyben lakási cen-zus bevezetésén is. A szükséghelyzet miatt azonban nem volt lehetõség aválasztásokra, azért a Bizottság tagjait a Don, Kubán és Tyerek LegfelsõbbKörének a frakciói jelölték ki.182 
Az új hatalmi szerkezetben tehát Gyenyikin már nem volt mindenteldöntõ teljhatalmú diktátor. Ezt Gyenyikin is elismerte: �A felelõs kormány,a Törvényhozó Kamara, a szuszpenzív vétójog � mindez átmenetet jelentett a dik-tatúrából az alkotmányos rendszerbe... Nem engedtem meg viszont a fõparancsnokikatonai teljhatalmam korlátozását, és megõriztem a háború vezetése szempontjábólszükséges szervek feletti ellenõrzést. Egyelõre ez volt a legfontosabb��183 Gye-nyikin ugyanakkor a lelke mélyén most is elutasította ezt az új megoldást,és a polgárháború idejére a katonai diktatúra híve maradt, de elismerte,hogy a tárgyalásokon a bolsevikellenes egység megõrzése érdekében en-gedményeket kellett tennie. A polgárháborús körülmények között azonbanez a formális változás nem változtatott sokat a helyzeten. Azonkívül az újhatalmi szerkezet nem bizonyult tartósnak. Létrejött ugyan az új DéloroszKormány (Juzsno-Russzkoje pravityelsztvo), amely az összetétele miatt bizo-nyos tekintetben inkább egyfajta direktóriumra hasonlított, ez azonban mársemmit sem jelentett. Sok kortárs nem is szerzett tudomást a létezésérõl.Gyenyikin pedig legnagyobb elõnyének azt tekintette, hogy egyáltalán nemzavarta a fegyveres harcot.184
Közben viszont tovább folyt a sokfrontos belpolitikai harc, és nemcsak
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Gyenyikin és a kozákok között, hanem a kozák táboron belül is. Miután adoni és tyereki kozák képviselõk többsége 1920 márciusában elhagyta aJekatyerinodarban székelõ Legfelsõbb Kört, az ott maradt radikálisabb ku-bániak kihasználva a pillanatnyi erõviszonyokat, felmondták a Gyenyikin-nel kötött megállapodást, és visszatértek a tisztán kozák szövetség gondo-latához. A Legfelsõbb Kör képviselõinek e döntése volt azonban egyben alegutolsó is, mert másnap a kubáni kormánnyal és parlamenttel együtt ne-kik is el kellett hagyni Jekatyerinodart. Pár napon belül az egész fehér terü-let a Krím félszigetre zsugorodott össze. Vrangel számára pedig a kozák-probléma már csak inkább a jövõre irányuló elméleti kérdés volt.

143Dél-Oroszország



V. Kolcsak admirális szibériai rendszere

Gyenyikintõl eltérõen Kolcsak admirális nem vett részt elejétõl kezdve azáltala fémjelzett rezsim kiépítésében, hanem csak késõbb csatlakozott a Szi-bériában, az Urál-vidéken és a Kelet-Oroszországban egyszemélyi diktatú-rát szorgalmazó mozgalomhoz, amely aztán õt emelte diktátorrá. E háromrégió meglehetõsen heterogén bolsevikellenes erõinek tökéletlen egyesítésesem az õ érdeme volt. Kolcsak hatalomra kerülését viszont érdekes politikaifejlemények elõzték meg.

1. Szibéria és a szibériai regionalizmus
Miután a kolcsakista rezsim igazi bázisa Szibéria volt, elõször néhány szótaz ottani eseményekrõl. Szibéria a cárizmus idején nem rendelkezett különönkormányzattal, sõt a zemsztvo intézményét sem ismerte. A szibériai kor-mányzóságok ilyen jellegû diszkriminációja ellen a 19. század utolsó har-madában egyre erõteljesebb kritika fogalmazódott meg a helyi értelmiségikörökben. Ez a kritika a századfordulótól kezdve kiegészült a központi kor-mányzat iparfejlesztési politikával szembeni elégedetlenséggel, ami nemkedvezett a cári birodalom nyersanyagokban gazdag keleti perifériájának.A transzszibériai vasút kiépítése révén az országrész mégis bekapcsolódottaz országos vérkeringésbe, sõt fõleg a helyi mezõgazdaság profitálni is tu-dott az új helyzetbõl. Mindez növelte a helyiek önbizalmát és öntudatát,amibõl a 19. század utolsó harmadában formálódó sajátos szibériai regiona-lizmus, az úgynevezett oblasztnyicsesztvo táplálkozott.1917-ig azonban a szibériai regionalizmus még nem tudott a nagy politi-ka színpadára lépni. Mint a legtöbb ilyen jellegû mozgalom esetében, itt isaz igazi kibontakozás lehetõsége az 1917-es orosz forradalom idején érke-zett meg. Ezen esztendõ a társadalmi és politikai szervezkedés éve volt. Min-denütt gomba módra szaporodtak a különbözõ szervek és szervezetek,amelyek egy része közhatalmi szervként próbált viselkedni. Mindez Szibé-riára is vonatkozott, ahol éppen ekkor jöttek létre a másutt már megszokottzemsztvók.Az aktivizálódó szibériai regionalisták, azaz az oblasztnyikok azonbanmár nem akartak megelégedni a helyi, járási illetve kormányzósági önkor-mányzatokkal, hanem célul tûzték ki a szibériai autonómiát megtestesítõ
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Szibériai Kerületi Duma (Szibirszkaja oblasztnaja duma) összehívását is. Azoblasztnyik mozgalom eleinte egyáltalán nem tartozott a legbefolyásosabbhelyi politikai erõk közé; leginkább a helyi értelmiség bizonyos köreibenvolt erõs. Potenciális bázisuknak tekintették viszont a már régóta Szibériá-ban élõ orosz parasztságot, a kozákokat és a különbözõ helyi nemzetisége-ket (fõleg a viszonylag nagy létszámú burjátokat). A legtöbb paraszt és értel-miségi azonban akkor még az eszerekkel szimpatizált, azért sok aktív ob-lasztnyik a Szibériában is nagyon népszerû eszer párthoz csatlakozott. Ezzelmég egyáltalán nem vesztek el a szibériai autonómia ügye számára, hiszenaz oroszországi pártok közül talán az eszer párt volt a leginkább nyitott azautonomista és föderalista jelszavakra. Az eszerek pozícióinak erõsödéseígy közvetve kedvezett a szibériai autonómia tervének.1 A többi mérsékeltszocialista párt, azaz a népi szocialisták és mensevikek is nyitottak voltak aszibériai regionális autonómia iránt.2A közhatalom gyakorlására igényt tartó választott szervek közül elõszöra Tomszki Kormányzósági Népi Gyûlés (Narodnoje szobranyije Tomszkoj guber-nyiji) vetette fel az Oroszországi Köztársaságon belüli autonóm szibériaiönkormányzat ügyét. Ezt az önkormányzatot a demokratikusan választottés a törvényalkotásra feljogosított Szibériai Kerületi Duma testesítette vol-na meg.3 A tomszkiak ezért 1917 nyarán elõkészítõ jellegû ÖsszszibériaiKerületi Kongresszust (Vszeszibirszkij oblasztnoj szjezd) hívtak össze, amelyrea különbözõ politikai, társadalmi, szakmai és nemzetiségi szervek és szer-vezetek delegálták tagjaikat. Miután azonban a tervezettnél sokkal keve-sebb delegátus jött össze (csak 67 fõ), a tomszki tanácskozás szervezõi akongresszust egy elõkészítõ konferenciává minõsítették át. Ezen a konfe-rencián született egy szibériai autonómiatervezet, továbbá döntöttek azautonóm Szibéria fehér-zöld lobogójáról, illetve arról, hogy 1917 októberé-ig össze kell hívni egy valóban reprezentatív kongresszust, amely majd ki-dolgozza a részletes autonómiatervezetet, amelyet jóváhagyás végett be-nyújtanak majd az Összoroszországi Alkotmányozó Gyûlésnek. Az idõ rö-vidsége miatt megint lemondtak a közvetlen választásokról, és a delegálásmellett döntöttek.41917 októberében aztán valóban összeült az elsõ Szibériai Kerületi Kong-resszus. Valószínûleg a központban tomboló politikai válság és a közelgõbolsevik hatalomátvétel miatt már valóban reprezentatív és nagy létszámútestület ült össze, hiszen összesen 169 delegátus jelent meg Tomszkban.A tanácskozáson fontos határozatokat fogadtak el. Az elsõ kettõ Szibériaautonómiájáról és hatalmi berendezkedésérõl szólt. Az Oroszországi Köz-társaságot a résztvevõk úgy képzelték el, mint a nemzetiségi és területi
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autonómiákat egyesítõ államalakulatot, amely hosszabb távon föderációváalakulhatna át. Az autonóm Szibéria kompetenciáit a központi hatalom álla-pítaná meg olyan módon, hogy a központi szervek kompetenciái lennénektaxatíve felsorolva, az összes többi hatáskör a helyi kerületi közhatalmiszerveket illetné. Az autonóm hatáskörök közé tartozna egyebek mellett aközbiztonság, a népoktatás, a népjólét, a helyi gazdasági ügyek, a szibériaitermészeti kincsekkel való gazdálkodás, illetve a saját vámok és tarifák meg-határozásának a joga. A központi hatalomé lenne a külpolitika, a hadügy (aterületi haderõ mellett), a pénzkibocsátás joga, az összállami adók és vámokügye, az állampolgársági kérdések szabályozása stb.5 Miután a kongresszusiképviselõk most is csak delegált és nem közvetlenül választott delegátusokvoltak, elhatározták, hogy minél hamarabb meg kell választani az Alkotmá-nyozó Szibériai Kerületi Kongresszust (Ucsregyitelnij szibirszkij oblasztnoj szjezd),mégpedig a demokratikus és arányos választójog segítségével. Erre azon-ban már nem került sor. A bolsevikok hatalomra kerülése gyorsabb cselek-vésre késztette a szibériai regionalistákat és a velük összefonódó eszereket.1917 elején összehívták a Rendkívüli Össz-szibériai Kerületi Kongresszust (Csrez-vicsajnij vszeszibirszkij oblasztnoj szjezd), amelyen 155 delegátus jelent meg,akik a zemsztvókat, a városi dumákat, a befolyásos szibériai szövetkeze-teket, azaz kooperatívokat, a szovjeteket, a pártokat, a nemzetiségeket és akozákokat képviselték. Deklarációjukban az Összoroszországi Alkotmá-nyozó Gyûlés mellett tették le a voksukat, Szibéria számára pedig az egyet-len kiutat az autonóm hatalmi szervek minél gyorsabb kiépítésében látták.Egyelõre az Ideiglenes Szibériai Kerületi Duma (Vremennaja szibirszkaja oblaszt-naja duma) és az Ideiglenes Szibériai Kerületi Tanács (Vremennij szibirszkij ob-lasztnoj szovjet) lennének azok. Kimondták, hogy ezek a szervek a bolsevikhatalomátvétel elõtti jogszabályokat tekintik érvényeseknek, illetve azt is,hogy amennyiben az Összoroszországi Alkotmányozó Gyûlés nem lesz ab-ban a helyzetben, hogy elkezdje munkáját, akkor az ideiglenes szibériaiközhatalmi szervek teljhatalmat kapnak.6 A kongresszus meg is választottaaz elsõ Kerületi Tanácsot, azaz az elsõ autonóm szibériai kormányt.Az elsõ oblasztnyik kormány elõtt sok feladat állt � el kellett fogadtatniamagát a helyi lakossággal, meg kellett szerveznie a Kerületi Duma megvá-lasztását, illetve meg kellett szervezni a saját szibériai haderõt, hogy érvénytszerezhessen a még mindig csak formális hatalmának. Az Ideiglenes Szi-béria Tanács ugyanis csak az egyik hatalmi központ volt a polgárháborúszélén álló Szibériában. Igaz, a bolsevik felkelés a fõvárosokban megnövelteaz oblasztnyik törekvések népszerûségét a helyi politikai körökben, de a be-folyásos kadet párt most is ellenségesen viszonyult az autonomista jelsza-vakhoz, annál is inkább, mert õket rendszerint kihagyták a fent említettkongresszusokból.Az oblasztnyikok és eszerek ugyan elvben nem utasították el a szovjete-
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ket, de úgy tekintettek azokra, mint a munkások, parasztok és katonák ér-dekvédelmi és politikai szervezeteire, amelyek szintén küldhetnek képvi-selõket a kerületi hatalmi szervekbe, de nem azonosak azokkal, azaz nincsközhatalmi jellegük.7 Természetesen tudták, hogy a pillanatnyilag erõsebbbolsevikok nem fognak belemenni ebbe, azért inkább saját fegyveres erõszervezésébe kezdtek.A szibériai regionalizmus esélyeit növelte, hogy a zavaros decemberi ésjanuári napokban mindenki támpontokat keresett. A bukott Ideiglenes Kor-mány komisszárjai közül ezért sokan alávetették magukat a születõ szibé-riai kormányzatnak. Sok városi, járási és kormányzósági önkormányzat isüdvözlõ táviratokat küldött nekik. Mindez azonban nem volt elég. Egyretöbb településen került a vezetés a szovjetek kezébe. Emiatt egyre sürgetõb-bé vált a tervbe vett Ideiglenes Kerületi Duma összehívása, fõleg az Alkot-mányozó Gyûlés szétkergetése után. A Duma megint delegált tagokból állt,akiket a zemsztvók, a városok, a kozák vidékek, a nemzetiségi önkormány-zatok, a társadalmi-politikai, illetve a szakmai szervezetek delegáltak. A bol-sevikok viszont mindenáron igyekeztek megakadályozni, hogy a különbö-zõ vidékek delegátusai megérkezzenek az 1918. január 7-én megnyitandóelsõ dumaülésre. Emiatt az elsõ hivatalos ülés megnyitása állandóan csú-szott. Csak január vége felé jelent meg Tomszkban annyi delegátus, hogy atestület végül határozatképes lett. A politikai összetétel a következõ volt: 56eszer, 10 népi szocialista, 5 szociáldemokrata (mensevik), 2 lengyel szocia-lista, 1 autonomista-föderalista, 12 pártonkívüli és 2 olyan delegátus, akinem nyilatkozott a párt hovatartozásáról.8A szervezõk február elejére halasztották el az elsõ ülés megnyitását, abolsevik karhatalom azonban megelõzte õket. Néhány nappal elõtte ugyan-is egyszázadnyi katona segítségével hivatalosan �feloszlatták� a Dumát, éssok tagját letartóztatták. Elõször Krasznojarszkba vitték a foglyokat, denemsokára elengedték õket. A letartóztatások ellenére körülbelül 40 dele-gátus szabadlábon maradt, és január 28-án (február 10-én) a járási élelme-zésügyi hatóság épületében titokban megtartották az Ideiglenes KerületiDuma elsõ ülését. A deklaráció megszövegezésén kívül döntöttek az önkén-tesekbõl álló csapatok szervezésérõl, és végül megválasztották az AutonómSzibéria Ideiglenes Kormányát (Vremennoje pravityelsztvo avtonomnoj Szibiri).A kormány elnöke és egyben földmûvelésügyi minisztere Pavel Derber lett.A helyzetet és a kormány erejét jól jellemezte, hogy az éjszakai ülés alatt,annak érdekében, hogy senki se vegye észre õket, nem merték kivilágítaniaz utcára nyíló ablakokat. Ennek köszönhetõen valóban senki sem vette ész-re a Duma elsõ és hosszú idõre az utolsó ülését. A delegátusok pedig más-nap reggel nyolckor épségben hazatérhettek a lakásaikra.9 Deklarációjukat,amely a szétkergetett Alkotmányozó Gyûlés és az Oroszországi Demokra-
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tikus Köztársaság föderatív berendezkedése mellett tette le a voksot, szin-tén csak néhány nappal késõbb tették közzé egy tomszki újságban.A Kerületi Duma elsõ ülése után a frissen kinevezett kormány tagjai úgydöntöttek, hogy a körülmények folytán inkább egyenként, magánúton tá-voznak Tomszkból valamelyik számukra biztonságosabb távol-keleti város-ba. Elõször Csitába akartak menni, miután azonban ott is a bolsevikok vet-ték át a hatalmat, inkább Harbint választották, a formálisan Kína területénlévõ, de orosz igazgatás alatt élõ várost, amely a Mandzsúriát átszelõ Kínai-Keleti Vasút központja volt. Harbinban viszont a szibériai emigránsok kon-kurensekre találtak. A reális hatalommal nem rendelkezõ Szibériai Kormány harbini konku-rense a Haza és az Alkotmányozó Gyûlés Védelmének Távol-keleti Bizottsága(Dalnyevosztocsnij komityet zascsiti Rogyini i Ucsregyityelnovo szobranyija) volt.A hangzatos elnevezés ellenére a bizottságnak nem volt sok köze az Alkot-mányozó Gyûléshez, és inkább a helyi polgári és jobboldali erõk szervez-kedésérõl volt szó. A Távol-keleti Bizottság részben támaszkodni tudott atérségben szervezõdõ fehér atamánok csapataira, hiszen eredetileg ezekfinanszírozására jött létre. Bár a Bizottság politikailag is szívesen befolyásaalá vonta volna ezeket a szabadcsapatokat, arra nem volt esélye, ugyanis azatamánok túlzottan öntörvényûek voltak ahhoz, hogy egy ilyen jellegû civilszervezetnek engedelmeskedjenek. A Távol-keleti Bizottság ugyanakkorfontos pénzügyi és helyi közigazgatási támogatókkal rendelkezett. A legfon-tosabb támogatóknak a Kínai-Keleti Vasút vezetõsége (fõleg Dmitrij Horvattábornok), a helyi kadetok, a pekingi orosz nagykövetség és a városbantartózkodó orosz nagytõkések számítottak.10
A helyi polgári és vállalkozó körökre támaszkodó Távol-keleti Bizottságalapvetõen jobboldali orientációjú volt, ennek megfelelõen aktívan szorgal-mazta az egyszemélyi diktatórikus hatalom létrehozását. A helyi választott,döntõen demokratikus összetételû önkormányzati szervekkel nem akartakszámot vetni, csak a fegyveres erõben bíztak.11 Emiatt viszont nem sikerültközös nevezõre jutni a mérsékelt szocialistákkal, bár a nyugati szövetsége-sek helyi képviselõi éppen azt szorgalmazták. Mindkét táborra jellemzõvolt, hogy egyesek ugyan nyitottak voltak az együttmûködésre, a többségazonban nem. A polgárság képviselõi és a szocialisták között ugyanis mégmindig nagyon mély volt a bizalmatlanság. A szocialistákat ezenkívül meg-lehetõsen riasztotta a Távol-keleti Bizottság által támogatott atamánok köz-törvényes terrorja, amelytõl idõvel maga a Bizottság is kénytelen volt elha-tárolódni. A terror következtében a Bizottság elveszítette a városban addigélvezett tekintélyét. Ilyen körülmények között végül mindkét fél (a Távol-keleti Bizottság és az úgynevezett Derber-kormány) politikailag súlytalannáés marginálissá vált. Az igazi hatalom pedig az atamánok és a bevonulókülföldi intervenciósok kezébe ment át.

Kolcsak admirális szibériai rendszere148

10 Jakusev, I. A.: i. m. VSz. 6�7. sz. 92�93.
11 Uo. 93.



A késõbbi fejlemények szempontjából fontosabb az, mi történt 1918 ta-vaszán az ideiglenesen a bolsevikok hatalma alá került területeken. Mielõtta Derber vezette Ideiglenes Szibériai Kormány Távol-Keletre távozott volna,helyi szerveként Tomszkban hagyta az úgynevezett Nyugat-szibériai Ko-misszariátust (Zapadnoszibirszkij komisszariat), amely az Alkotmányozó Gyû-lésbe Szibériában beválasztott három eszer képviselõbõl és a tomszki járásielöljáróság szintén eszer vezetõjébõl állt.12 Ugyanakkor Szibéria-szerte mármûködtek azok a politikai emisszariátusok, amelyeket a Katonai Tanáccsalegyütt még az Ideiglenes Szibériai Tanács hozott létre a lakosság befolyá-solása és a haderõ szervezése céljából. A régióban szétszéledt Kerületi Du-ma képviselõivel együtt ezek a szervek váltak a szibériai bolsevikellenesfegyveres erõk fõ szervezõivé. A Nyugat-szibériai Komisszariátus ebbenvezetõ koordinációs szerepet játszott.Annak ellenére, hogy ezekben a szervezetekben egyértelmûen az esze-rek domináltak, a szervezkedés nem az eszer párt nevében folyt, hanem azúgymond pártok fölött álló �szibériai kormányzati szervek� nevében. Ez meg-könnyítette a szervezkedést, mert a legharciasabb bolsevikellenes tisztek ésönkéntesek általában nem voltak eszerek, sõt jelentõs részük jobboldali ésmonarchista meggyõzõdésû volt, és mint ilyenek gyakran nem tettek nagykülönbséget a bolsevikok és a mérsékelt szocialisták között. Lélektanilagezért könnyebben tudtak engedelmeskedni egy nem létezõ kormányzatnak,mint a baloldali terrorista hagyományokkal rendelkezõ párt vezetõ szervei-nek. A szervezkedésben ugyanakkor szükség volt az illegális fegyveres te-vékenységben jártas eszerek tapasztalataira, illetve arra az anyagi háttérre,amit a szibériai eszerek befolyása alatt lévõ szövetkezeti (kooperatív) moz-galom hálózata nyújtott az alakuló helyi fegyveres osztagoknak. Szibériá-ban egyértelmûen az eszer párt volt a legszervezettebb és legbefolyásosabb,sok helyi tekintély is a tagjai közé tartozott, fõleg 1917-tõl kezdve. A helyze-tet az is megkönnyítette, hogy az eszer párt 1917-ben egy nagy gyûjtõ párt-tá vált, amelybe új tagok tízezrei léptek be. Az, hogy valaki eszer volt tehátakkoriban sok dolgot jelenthetett. Amikor egy elégedetlen tiszt vagy polgárvalamilyen szervezetet keresett, amely fel tudna lépni a szovjethatalom ellen,nyugodt lelkiismerettel léphetett be egy ilyen katonai szervezetbe, annál isinkább, mert más lehetõsége sok helyen nem nagyon volt. Folytak ugyanegyéb bolsevikellenes fegyveres szervezkedések is, ezek azonban általábanmarginálisabbak voltak. Ilyenek voltak a már említett távol-keleti atamánokkülönítményei vagy Vaszilij Flug tábornok, az Önkéntes Hadsereg szibériaikiküldöttjének kezdeményezései. A politikailag inkább jobboldali Flugtábornok azonban késõbb maga is kénytelen volt elismerni a Nyugat-szibé-riai Komisszariátus vezetõ szerepét a szibériai földalatti bolsevikellenesmozgalom megszervezésében. Azzal a tudattal vigasztalta magát, hogy aszervezkedõ tisztek többsége messze nem eszer meggyõzõdésû, és inkább
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csak a körülmények folytán, más alternatíva hiányában került ezekbe a szer-vezetekbe.13
Természetesen attól függetlenül, hogy formálisan kinek engedelmesked-tek, a legtöbb illegális katonai csoport nagy önállóságot élvezett. Létszámukelég változó volt. Nyugat-Szibériában a legerõsebbnek például a majdnem3000 fõs omszki illegális csoport számított, Ivanov-Rinov kozák ezredesselaz élén, aki Fluggal tartott kapcsolatot, és politikai kérdésekben inkább aKadet Párt jobboldalával és monarchista eszmékkel szimpatizált. Tomszkbanhárom szervezetben összesen 1500 harcra kész személy állt rendelkezésre.Az irkutszki osztagnak körülbelül 1000 tagja volt. Léteztek azonban 60 vagy100 fõs helyi kis csoportok is. A térségben összesen mintegy 7500-8000 fegy-veres várta a szovjethatalom elleni fellépés lehetõségét.14

2. A szibériai és a kelet-oroszországi bolsevikellenes fordulat
Kelet-Oroszországban és Szibériában a dél-oroszországi kozák felkelések-hez hasonló fordulatot a csehszlovák légiók lázadása hozta meg 1918 késõtavaszán. A majdnem 70 000 fõbõl álló Csehszlovák Hadtest 1916 és 1917folyamán szervezõdött meg az orosz hadifogságba esett cseh és szlovákszármazású osztrák�magyar katonákból, illetve a már az elsõ világháborúelõtt Oroszországba áttelepült személyekbõl. A céljuk a független Csehszlo-vákia kivívása volt az antanthatalmak oldalán. Miután alapvetõen a német-és osztrákellenes érzelmû önkéntesekbõl álló haderõrõl volt szó, 1917-benjobban megõrizte a belsõ fegyelmét és harci értékét, mint az orosz egységek.Ebben fõleg az eszmei elhivatottságuk játszotta a fõszerepet, illetve az, hogymindannyian nagyon féltek a fogságba eséstõl, hiszen ott többségükre ha-lált várt volna. 1917 végén és 1918 elején, az általános összeomlás és fejet-lenség idején a légiók jelenléte Oroszországban emiatt egyre veszélyesebbévált a szovjethatalom számára, amely még nem rendelkezett hasonló erejûhaderõvel. A breszt-litovszki béke megkötése után viszont a légiók helyzetemegingott, hiszen eredetileg a központi hatalmak elleni háborúra készül-tek. Az utóbbiak pedig félve attól, hogy a csehszlovákok esetleg a keletifront feltámasztói lehetnek, azt követelték a bolsevik kormánytól, hogy a lé-giók távozzanak Oroszországból. Ahhoz viszont, hogy Franciaországba érje-nek, a háborús körülmények között majdnem az egész világot körbe kellettvolna hajózniuk. 1918 tavaszán el is kezdõdött a légiósok vasúton történõelszállítása Vlagyivosztokba. A szovjethatalom azonban félt egy ilyen fegy-veres erõt átengedni a hátországán és ezért a légiósok fegyvereinek beszol-gáltatását követelte. Ugyanakkor a csehszlovákok is féltek fegyver nélkülmaradni a polgárháború szélén álló országban. Emiatt egyre több feszültség
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keletkezett az áthaladó légiós szerelvények legénysége és a helyi szovjet-hatalom között. Ez a feszültség az elhíresült cseljabinszki incidens után acsehszlovákok felkeléséhez vezetett. Az incidens abból állt, hogy egy haza-felé tartó, magyar hadifoglyokat szállító vonat egyik utasa egy vasdarabbalmegsebesített egy légióst, akinek bajtársai ezért agyonlõtték a vélt felelõst.A cseljabinszki vörösgárdisták ezért letartóztatták a peronon lévõ csehszlová-kokat, akiket viszont a felháborodott bajtársaik kiszabadítottak. Erre Trockijegy talán túl szigorú paranccsal reagált, amely értelmében a csehszlovákokatteljesen le kellett volna fegyverezni, aki pedig védekezne, azzal ellenségmódjára kellett volna bánni. Ez a szovjethatalom és a légiók közötti nyíltkonfliktus kirobbanásához vezetett, annak ellenére, hogy a csehszlovákokpolitikai vezetõsége T. G. Masarykkal az élen semleges akart maradni azoroszok belsõ konfliktusában. Igaz azonban az is, hogy néhány kalandorhajlamú csehszlovák tiszt, mint például Rudolf Gajda kapitány már elõtte isfontolgatta a bolsevikellenes fellépés lehetõségét. A térségben tartózkodóantantdiplomaták is erre ösztönözték a csehszlovákok politikai és katonaivezetõit. Az incidens így tulajdonképpen jól jött a beavatkozást sürgetõerõknek.15
A csehszlovák légiók 1918 májusi fellépése teljesen megváltoztatta ahelyzetet a Moszkvától keletre lévõ térségben. Mindenütt aktivizálódtak ahelyi orosz és más nemzetiségû bolsevikellenes erõk, amelyek a csehszlová-kok segítségével néhány hét alatt átvették a hatalmat Kelet-Oroszország, azUrál-vidék és Szibéria nagy kiterjedésû területei felett. A helyzetüket meg-könnyítette a középparasztság hangulata is, amely az 1918. téli és tavaszierõszakos rekvirálások következtében elfordult a szovjethatalomtól.Miután a térség legszervezettebb és legbefolyásosabb, komoly gazdasá-gi és értelmiségi háttérrel rendelkezõ politikai csoportosulása az eszer pártvolt, amellyel a demokratikus és mérsékelten szocialista beállítottságú cseh-szlovákok többsége is szimpatizált, a politikai kezdeményezés lehetõsége azõ kezükbe került. Az eszer párt ugyanakkor roppant heterogén erõ volt,amely rengeteg irányzatból állt. Az elmúlt néhány hónap eseményei mégjobban elmélyítették a belsõ különbségeket. A nagy távolságok és a regio-nális sajátosságok is hatottak az egyes eszer csoportok közötti különbségeknövelésére. Így történhetett az, hogy 1918 nyarán a szibériai eszer csopor-tok és a kelet-oroszországi eszerek külön utakon jártak, eltérõ módon poli-tizáltak, sõt bizonyos kérdésekben ellenségei lettek egymásnak. 

3. A Szibériai Kormány
1918 nyarán tehát nem egy bolsevikellenes hatalmi központ alakult ki a tér-ségben, hanem több kisebb és két jelentõsebb központ. Az egyik az újonnanszervezett Ideiglenes Szibériai Kormány volt, a másik pedig az Alkotmányozó
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Gyûlés Tagjainak a Bizottsága (Komityet cslenov Ucsregyityelnogo szobranyija),amelyet mindenki röviden csak Komucsnak hívott. Szibériának ugyan voltmár egy formális kormánya Derber vezetésével, amelyet annak idején az egyéjszakára összeülõ �csonka� Kerületi Duma választott meg, de az új szibé-riai hatalom nem ebbõl a távoli és marginális hatalmi központból született,hanem a szovjethatalmat átvészelõ, majd megdöntõ helyi erõkbõl nõtte kimagát a nyugati szövetségesek és a csehszlovákok bábáskodása mellett.A különbözõ szovjetellenes ellenálló csoportokat koordináló Nyugat-szi-bériai Komisszariátus ugyanis sokkal több hatalommal rendelkezett, mint aformálisan fölötte álló kormány. A Komisszariátus tagjai közül fõleg PavelMihajlov tûnt ki nagy szervezõtehetségével a hatalmi apparátus szervezésesorán, ami azokban a napokban nem volt könnyû feladat, hiszen sok po-tenciális tisztségviselõt gyõzködni kellett, hogy részt vegyen a munkában.Ennek az volt az oka, hogy sokan féltek a bolsevikok visszatérésétõl és amegtorlástól. Az eszereknek részben ezért, részben a jobboldalibb beállí-tottságú bolsevikellenes szövetségeseik miatt olyan személyeket is fel kellettvenni az alakuló apparátusokba, akik politikailag és világnézetileg távol áll-tak tõlük. Ezen a talajon hamar ellentétek születtek a felsõ politikai hatalom,azaz a Komisszariátus tagjai és a szakmai-adminisztratív apparátusaik kö-zött. A Nyugat-szibériai Komisszariátus azonban nemsokára formálisan át-adta a hatalmat az elmenekült Derber-kormány Szibériában maradt tagjai-nak. Ezt a lépést aztán Ivan Jakusev, a januárban egy napra összeült Szibé-riai Kerületi Duma elnöke is jóváhagyta. Más kérdés, hogy formálisan errenem volt joga, de ilyen részletekkel akkor nem nagyon törõdtek. Az ilyenmódon újjászületett Szibériai Kormány minisztereinek többsége ugyan va-laha eszer volt, de a Derberrel távozó kollégáiknál valamivel jobboldalibbbeállítottságú. Sõt az eleinte öt tagból álló kormányban csak egy miniszter,nevezetesen Mihail Satyilov kötõdött igazából még az eszer párthoz. PjotrVologodszkij, a kormány új elnöke csak valamikor régen kötõdött az eszerpárthoz, 1917-ben azonban már inkább pártonkívüli oblasztnyik volt.Oblasztnyik elkötelezettsége egyébként mindig domináns maradt nála.A többi kormánytag is hasonló helyzetben volt. A kormánynak tehát po-litikai tekintetben már nem volt sok köze az eszer párt hivatalos irányvo-nalához.A Szibériai Kormány hatalmi helyzetét nagyon megszilárdította a Gri-sin-Almazov századossal kötött szövetség. Alekszej Grisin-Almazov, akinemsokára tábornok és hadügyminiszter lett (az ilyen �ugrások� tipikusakvoltak Szibériában), a szibériai bolsevikellenes lázadás egyik olyan oroszvezetõje volt, akit a sors kalandor természete mellett viszonylag jó politikaiérzékkel áldott meg. Ennek köszönhetõen felfogta, hogy a komoly helyi be-folyással, illetve a szövetkezeti központok révén a gazdasági hatalommalrendelkezõ mérsékelt eszerek és oblasztnyikok a kormányukkal együtthasznos szövetségesei lehetnek a bolsevikellenes hadsereg szervezése során.Grisin-Almazov emiatt meggyõzte az alapvetõen jobboldali beállítottságútiszti szervezeteket, hogy fogadják el a Szibériai Kormányt. Grisin-Almazov
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számításai végül bejöttek. A Szibériai Kormány és az azt támogató politikaiés gazdasági erõk segítségével néhány hónap leforgása alatt sikerült össze-toborozni és felszerelni a körülbelül 40 000 önkéntesbõl álló Szibériai Had-sereget. A katonák majdnem fele kozák volt, a maradék tisztekbõl, diákok-ból és értelmiségiekbõl állt. Még munkásokból is sikerült néhány nagyonütõképes egységet létrehozni. Mindez valószínûleg nem jöhetett volna lét-re, ha a szervezkedés mögött nem állt volna a bizonyos tekintélyre szert tettcivil kormány, annak apparátusa és az eszerek. Mindez akkor történt, ami-kor Kolcsak admirálisnak a helyi demokratikus erõkre nem támaszkodóHorvat tábornok megbízásából Távol-Keleten csupán 750 fõbõl álló különít-ményt sikerült összetoborozni, Szemjonov atamánnak pedig 1800 harcosavolt, akik többsége azonban nem is volt orosz.16

4. A szamarai Komucs
Az eszer párt hagyományos bázisának számító, mezõgazdasági jellegûKelet-Oroszországban ebben az idõben egy másik, még nagyobb ambíciójúpróbálkozás folyt. A különbözõ eszer frakciók közül itt a Viktor Csernov ve-zette centristák voltak a legerõsebbek. Az eszer párt (leszámítva a különpártban tömörülõ baloldali eszereket, akik 1918 elején még támogatták aszovjethatalmat) az Alkotmányozó Gyûlés szétkergetése legfõbb vesztesé-nek érezte magát, hiszen õk alkották benne a többséget. Emiatt egyöntetû-en ragaszkodtak ahhoz, hogy újból összehívják az Alkotmányozó Gyûléstaz eredeti összetétellel, hiszen az eszerek szemében az volt az egyetlenlegitim hatalmi szerv az egész országban. Miután tehát a csehszlovák légió-sok segítségével területhez jutottak, az elsõ dolguk a honatyák összehívásalett. Természetesen az országszerte szétszórt sok száz képviselõ összegyûj-tése Szamarába a polgárháborús körülmények között nem volt könnyû fel-adat. Eleinte csak kevesen jöttek össze, körülbelül 20-30 fõ, késõbb létszá-muk folyamatosan nõtt és majdnem elérte a 100 fõt.17 Az elõször összegyûltképviselõk megválasztották a már említett Alkotmányozó Gyûlés TagjainakBizottságát, az úgynevezett Komucsot, amely a törvényhozó, a végrehajtó,a bírói és a katonai teljhatalmat egyesítette.18 A Komucs alatt miniszter-tanács jellegû szerv helyezkedett el, amely a Megbízottak Tanácsa (Szovjet up-ravljajuscsih vedomsztvami) nevet viselte. A Komucs és a Megbízottak Taná-csának tevékenységi köre nem határolódott el élesen egymástól. A Komucstagjai például informálisan ugyan, de gyakran részt vettek a Tanács ülésein,ott felszólaltak, javaslatokkal álltak elõ.19 Vidékre a Komucs a saját kor-
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mányzósági és járási megbízottjait küldte ki, akiket jelentõs hatáskörökkelruházott fel. Amíg a Szibériai Kormány mint regionális autonóm képzõdmény for-málisan nem tartott igényt az összoroszországi hatalomra, addig a Komucsannál inkább, hiszen az országos törvényhozó szervbe beválasztott kép-viselõkbõl állt. Még folyt a világháború, és a nyugati szövetségesek is olyanlegitim hatalmi szervet kerestek, amelyre támaszkodni lehetne a keleti frontlétrehozása során. Annak érdekében, hogy minél reprezentatívabb legyen akísérletük, az eszerek igyekeztek a képviselõk maximumát összegyûjteni aKomucs körül. A problémát az okozta, hogy felhívásaikra döntõen csak azeszerek reagáltak. A megközelítõleg 80 eszer képviselõ mellett csupán 18muzulmán, 1-2 kozák és 1 baloldali kadet gyûlt össze. A mensevikek is tá-mogatták az ötletet, kis létszámú frakciójukból azonban nem érkeztek kép-viselõk.20 A Megbízottak Tanácsának ennek ellenére volt egy mensevik tag-ja, Ivan Majszkij, a késõbbi szovjet diplomata személyében. Ugyanakkornemcsak a bolsevikok, hanem a kadetok sem rajongtak az AlkotmányozóGyûlésért és annak eszer többségéért. A jobboldali és kadet körök azon avéleményen voltak, hogy az Alkotmányozó Gyûlésbe történõ választásoknem voltak egészen legitimek, hiszen a bolsevik hatalomátvétel után zajlot-tak. Ezenkívül a kadet vezetés és a jobboldal általában nem hitte, hogy egyilyen szerv mûködõképes lehet. Helyette inkább az egyszemélyes katonaidiktatúrát szorgalmazták. A Komucs, élvezve a csehszlovák légiók védelmét elkezdte szervezni sa-ját Népi Hadseregét (Narodnaja armija). A szervezkedésben részben sajátkáderekre és az eszerekkel szimpatizáló tisztekre próbált támaszkodni. 1918augusztusában a Népi Hadsereg már 8485 önkéntesbõl és 21 888 mozgósí-tott katonából állt, tehát valamivel kisebb volt a Szibériai Hadseregnél.21
A Komucs hadseregében szintén szolgáltak tisztek, értelmiségiek, parasztokés munkások, az utóbbiak talán valamivel nagyobb létszámban, mint másbolsevikellenes hadseregekben. A probléma viszont az volt, hogy bár azeszerek rendelkeztek saját tiszti káderekkel, végül nem sikerült nekik való-di politikai ellenõrzés alá vonni hadseregüket, amelynek tisztjei ugyan for-málisan még egy ideig elismerték a Komucs vezetõ szerepét, azonban egyrevilágosabb volt, hogy a többi tiszttársukhoz hasonlóan õk sem kedvelik azeszereket. Szamarában ezenkívül hiányzott egy Grisin-Almazov típusú ka-tona és politikus, aki biztosítani tudta volna a belsõ egyensúlyt és a politikaihatalom és a hadsereg közötti kielégítõ kapcsolatot.22

Omszk és Szamara azonban nem az egyedüli bolsevikellenes hatalmiközpont volt Moszkvától keletre. 1918 nyarán több kisebb jelentõségû regio-nális rezsim is kialakulóban volt, fõleg nemzetiségi és regionalista alapon.A legjelentõsebb próbálkozás a kazah�kirgiz autonómiát megvalósítani
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szándékozó �Alas-orda� volt. A nevét az orosz kadetokhoz közel álló, illetvevelük szövetséges kazah nemzetiségû nemzeti polgári politikusokból állóAlas nevû párttól kapta meg. Nem szabad elfelejteni Dutov atamán oren-burgi rezsimjét sem, amelyrõl késõbb röviden még lesz szó. A bolsevikelle-nes baskír, illetve tatár erõknek szintén hasonló törekvéseik voltak. Mind-ezek a hatalmi központok ugyan többé-kevésbé önállóak voltak, de gyenge-ségük miatt rákényszerültek arra, hogy kapcsolatot keressenek az erõsebbszomszédaikkal, azaz a Komuccsal és az omszki kormánnyal. Világos volt,hogy a hatalom kérdése e két tényezõ között fog eldõlni. 

5. Szamara és Omszk versengése. Az Ufai Direktórium
Ennek a vetélkedésnek több összetevõje volt. A szamarai Komucs elõszörúgy tekintett saját magára, mint az egyetlen összoroszországi legitim hata-lom ideiglenes megtestesítõjére, ebbõl kifolyólag pedig nem egyezkedniakart a bevallottan regionális jellegû Szibériai Kormánnyal, hanem annakalávetését követelte. Az omszkiak viszont nagyobb területtel és komolyabbhaderõvel rendelkeztek, mint a szamarai eszerek, és eszük ágában sem voltteljesen alávetniük magukat a Komucsnak. Még mélyebb volt a politikai ellentét a két hatalmi központ között. Amíga Komucs az eszer párt hivatalos vezetésének a politikáját próbálta követni,az omszkiak egyre inkább a szibériai kadetok, a jobboldal és az autonomis-ták szószólói lettek. A párthû eszerek marginalizálódtak, és lassan kiszorul-tak a hatalomból. Tulajdonképpen ellenzéki szerepbe kényszerültek, a leg-fõbb fórumuk pedig a Kerületi Duma lett. Ez nem jelenti azt, hogy a volteszerek teljesen a politikai élet peremére kerültek, csak azt, hogy most mármás csoportok érdekeit szolgálták. Erre példa Ivan Mihajlov pénzügymi-niszter esete, aki ugyan eredetileg eszer volt, de 1918-ban már az omszkivállalkozó polgárság egyik képviselõje lett. Az omszki és a szamarai politikusokat ugyanakkor francia, angol éscsehszlovák szövetségeseik arra ösztönözték, hogy egyezzenek meg egy-mással, és hozzanak létre egy egységes, a jövõben akár összoroszországinakis tekinthetõ kormányt, amely összefogná a szétszórt és szétforgácsolódottbolsevikellenes erõket és legyõzné a szovjethatalmat. A francia és csehszlo-vák képviselõk az elsõ hivatalos kapcsolatfelvételnél is segédkeztek a kétorosz kormány között. A szövetségesek unszolására és a saját jól felfogottérdekeiket szem elõtt tartva végül a különbözõ kelet-oroszországi és szibé-riai helyi kormányok és politikai szervezetek elõbb Cseljabinszkban, majdUfában összeültek azzal a céllal, hogy döntsenek a létrehozandó kormányjellegû összoroszországi hatalmi szervrõl, amely a bolsevikellenes küzde-lem élére állna. Ez volt a híres Ufai Állami Tanácskozás (Ufimszkoje goszu-darsztvennoje szovescsanyije).Az Ufában zajló tanácskozásnak azonban nemcsak a különbözõ bolse-vikellenes helyi kormányok, szervek és szervezetek hatalmi egyesítése volt
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a tétje, hanem az ideiglenes, azaz a polgárháború idejére szóló orosz fehérhatalom szerkezetének és jellegének a meghatározása is. Ebben a kérdésbenugyanis lényeges ellentétek feszültek a bolsevikellenes tábor különbözõszereplõi között. Már volt róla szó, hogy amíg a kadetok és a tõlük jobbraelhelyezkedõ erõk leginkább az egyszemélyes katonai diktatúra hívei vol-tak és az 1917 végén megválasztott, majd a bolsevikok által szétkergetett Al-kotmányozó Gyûlés újbóli összehívásának ellenzõi voltak, addig a bolsevik-ellenes tábor eszer és részben mensevik baloldalán éppen fordított volt ahelyzet. A �demokratikus ellenforradalmárok� az eredeti összetételû Alkotmá-nyozó Gyûlés összehívásához ragaszkodtak, illetve a polgárháború idejérenem egy katonai diktátort akartak látni a bolsevikellenes mozgalom élén,hanem egy kollektív, kollegiális testületet, egyfajta triumvirátust, amely biz-tosítaná az összes releváns bolsevikellenes erõ megfelelõ képviseletét.Az ideiglenes hatalom jellegérõl már az Ufai Tanácskozás elõtt viták foly-tak az ellenforradalmi táboron belül és nemcsak Keleten. A bolsevikellenestábor két, viszonylag reprezentatív, befolyásos és a szövetségesek számárais szalonképes szervezete, a kadetok irányította Nemzeti Központ és a szov-jetellenes eszerekbõl, népi szocialistákból, mensevikekbõl és baloldali kade-tokból álló Oroszország Újjászületésének Szövetsége bonyolult viták után meg-egyezett a polgárháború alatt mûködõ hatalmi szerkezetrõl. A létrehozandóegységes szovjetellenes legfelsõbb hatalmi szervet, a Direktóriumot úgy kép-zelték el, mint egy triumvirátust, amely egy kadetból, egy szocialistából ésegy katonából állna.23 Annak érdekében, hogy megõrizzék a hatalom konti-nuitásának a fikcióját, azt tervezték, hogy az eredeti összetételû Alkot-mányozó Gyûlés tagjai (természetesen bolsevik képviselõk nélkül) két-három napra összeülnek valamelyik szibériai városban, hivatalosan átadjáka hatalmat a Direktóriumnak és feloszlatják magukat. A bolsevikok legyõ-zése után a Direktórium az új alapokon egy új Alkotmányozó Gyûlést hívmajd össze, amely végleg meghatározza Oroszország állam- és kormány-formáját.24 A Direktórium tagjai közé a két szervezet a következõ politiku-sokat jelölte � a katonák részérõl Alekszejev tábornokot, helyetteseként pe-dig Vaszilij Boldirev tábornokot, a szibériai haderõ fõparancsnokát. A szocia-lista tábort a jobboldali eszer Nyikolaj Avkszentyev, illetve az õ helyettese-ként a mérsékelt népi szocialista Nyikolaj Csajkovszkij képviselte volna. Apolgári erõket képviselõ kadetok Nyikolaj Asztrovot és Vlagyimir Vinogra-dovot jelölték a Direktóriumba.25
A probléma az volt, hogy bár az Oroszország Újjászületésének Szövet-sége döntõen eszerekbõl és mensevikekbõl állt, ez még nem jelentette azt,hogy a Szövetség által kötött megállapodással az egész befolyásos eszer párt
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is egyetért. Ezenkívül sok kadet is kételkedett egy ilyen kompromisszumkivitelezhetõségében. Egyáltalán, a polgárháború idején, a szervezeti plu-ralizmus áttekinthetetlen kavalkádjában nem volt célszerû túlértékelni akülönbözõ politikai mozgalmak között megkötött pillanatnyi megállapodá-sokat, ugyanis e mozgalmak hangulata, politikai pozíciója és súlya naprólnapra változott.Az 1918. szeptember 26. és október 10. (azaz szeptember 8. és 23.) közöttUfában megtartott Állami Tanácskozáson pedig az említett két politikaiszervezet csupán két résztvevõnek számított az egyéb helyi kormányok éspolitikai pártok mellett. Sõt a Nemzeti Központ hivatalosan nem is voltjelen, csupán a Kadet Párt emberei képviselték az elképzeléseit. Az Orosz-ország Újjászületésének Szövetsége ugyanakkor külön képviselettel ren-delkezett az eszer párt, a mensevikek és a népi szocialisták delegációi mel-lett. A fõ konfliktus a tanácskozáson mégis a Szibériai Kormány és a Komucsközött volt. A szibériai delegáció a kozákokkal és a kadetokkal egyetértés-ben azt szorgalmazta, hogy a Direktórium egészen az új összetételû Alkot-mányozó Gyûlés megválasztásáig �felelõtlen és ellenõrzés nélküli� legyen. AKomucs és az elképzeléseihez közel álló Szibériai Kerületi Duma viszont aztakarta, hogy a Direktórium felelõsséggel tartozzon a régi összetételû Alkot-mányozó Gyûlés Tagjai Kongresszusának.26 A viták elhúzódtak, miközben afronton a helyzet egyre rosszabbodott. Emiatt fõleg a csehszlovák légiókvezetõi sürgették a megállapodást, és azzal fenyegették meg a veszekedõoroszokat, hogy amennyiben rövid idõn belül nem egyeznek meg egymás-sal, a katonáik elhagyják a frontot. Az utóbbi fenyegetés beváltása az adottkörülmények között az orosz bolsevikellenes tábor gyors halálát jelentettevolna. Az ilyen nyomás alatt az oroszok végül megegyeztek. A kompromisszum lényege az volt, hogy a kormány elismeri az eredetiösszetételû Alkotmányozó Gyûlést, és amennyiben a következõ év (azaz1919) elsõ napjáig összejön annak annyi képviselõje, amennyi szükséges ahatározatképességéhez, benyújtja a lemondását. Ez a feltétel természetesenteljesíthetetlen volt és eleve irreális. A legfelsõbb összoroszországi hatalom-ról szóló konkrét megállapodás, amelyet aláírásukkal szentesítettek a tár-gyalásokon részt vevõ helyi kormányok és politikai pártok képviselõi, a kö-vetkezõ volt: Oroszország egész területén a legfelsõbb hatalom teljes egé-szében az öttagú Összoroszországi Ideiglenes Kormány (Vremennoje vszerosszijsz-koje pravityelsztvo) kezébe kerül, amely három szocialistából, egy kadetból ésegy tábornokból áll. A népszerûbb nevén Ufai Direktóriumnak (Ufimszkajagyirektorija) nevezett kormány a következõ miniszterekbõl állt: NyikolajAvkszentyevbõl, Nyikolaj Csajkovszkijból, Pjotr Vologodszkijból,27 továbbáa kadet Nyikolaj Asztrovból és Vaszilij Boldirev tábornokból. A megállapo-
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26 Miljukov, P. N.: i. m. 47.
27 Nyikolaj Csajkovszkij eddig az Északi Kormány élén állt, Pjotr Vologodszkij pedig aSzibériai Kormány elnöke volt.



dás a helyetteseik nevét is rögzítette.28 Magát a megállapodást a direktorokés a helyetteseik közül csupán a jelen lévõ Avkszentyev, Zenzinov, Szapozs-nyikov és Boldirev írta alá.29 A Direktórium végül a következõ összetétellelkezdte meg mûködését: Avkszentyev, Zenzinov, Vologodszkij, Boldirev ésVinogradov.A kelet-oroszországi és szibériai bolsevikellenes erõk új �alkotmánya�kimondta, hogy az eredeti összetételû Alkotmányozó Gyûlés összehívásáigegész Oroszország területén a legfõbb hatalmat az öttagú, direktórium jel-legû Összoroszországi Ideiglenes Kormány gyakorolja. A legfelsõbb hata-lomra jellemzõ összes olyan funkciót és jogosítványt, amelyet eddig a kü-lönbözõ helyi kormányok gyakoroltak, át kellett ruházni a Direktóriumra.Az Összoroszországi Ideiglenes Kormány jogában állt megállapítani a regio-nális kormányok feladat- és hatásköreit. Ugyanakkor a Direktórium prog-ramjának egyik pontja kimondta, hogy a jövõben figyelembe kell venni azegyes területek széles körû autonómiához való jogát, amelyet az adott tér-ségek földrajzi helyzete, gazdasági sajátosságai vagy etnikai összetétele te-het indokolttá. Hosszabb távon pedig nem zárta ki a föderatív berendez-kedést sem. Ami az Alkotmányozó Gyûlés Ufában lévõ tagjait illeti, azok ajövõben is az Alkotmányozó Gyûlés Tagjainak Kongresszusába tömörültekvolna majd, e testület ugyanis nem vesztette el közjogi jellegét. A Direktó-riumnak pedig minden eszközzel elõ kellett segíteni e szerv mûködõképes-ségének visszaállítását. Ehhez segítséget kellett nyújtania azoknak a képvi-selõknek, akik Ufába akartak eljutni azzal a céllal, hogy részt vehessenek aKongresszus munkájában. Ufa közben a Komucs székhelye is lett. A kolle-giális jellegû Összoroszországi Ideiglenes Kormánynak a tagjai, azaz a di-rektorok, egészen az Alkotmányozó Gyûlés szabályszerû mûködésének fel-újításáig senkinek sem tartoztak felelõsséggel és a polgárháború alatt �le-válthatatlanok� voltak. Az Alkotmányozó Gyûlés elsõ szabályszerû össze-ülése után viszont be kellett volna számolniuk addigi tevékenységükrõl,természetesen ebben az esetben a hatalmat is át kellett volna adni a népkép-viselõknek.30
Az Ufai Direktórium hatalmi szerkezete alapvetõen az eszer párt gyõzel-me volt. A kadetok és a politikai jobboldal a katonai vezetõkkel együtt vi-szont egyáltalán nem örült ennek a megoldásnak. Nem is annyira a Direk-tórium politikai összetétele zavarta õket, hanem inkább az AlkotmányozóGyûléssel kapcsolatos rendelkezések.31 Ezt a konstrukciót a hangadó kadetokéletképtelennek tartották. Õk továbbra is hosszú távon az alkotmányosmonarchiát, rövid távon pedig a katonai diktatúrát részesítették elõnyben.
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28 Avkszentyev helyettese Andrej Argunov lett, Csajkovszkij helyettese Vlagyimir Zen-zinov volt, Vologodszkijt pedig Vaszilij Szapozsnyikov volt hivatott helyettesíteni. Asztrovhelyettese  Vlagyimir Vinogradov kadet párti jogász lett, Boldirev tábornoké pedig az ép-pen haldokló Alekszejev tábornok.
29 Konsztyitucija Ufimszkoj gyirektoriji. ARR. XII. kötet. 193.
30 Uo. 189�191.
31 Dumova, N. G.: i. m. 169.



A bolsevikellenes centrum és a jobboldal csalódása a politikai élet általánosjobbratolódásával együtt tulajdonképpen meg is pecsételte az Ufai Direk-tórium sorsát.A Direktórium hatalma ugyanis tiszavirág-életûnek bizonyult. Az semmentette meg, hogy Ufából Omszkba helyezte át a székhelyét, és ott nem-csak a korábbi Szibériai Kormány végrehajtó apparátusát vette át, hanem azapparátus élén álló újonnan kinevezett 14 tagú minisztertanácsba felvette akorábbi omszki kormány 9 tagját is. Ezzel gyakorlatilag megosztotta a hatal-mat a megszüntetett Szibériai Kormány volt tagjaival, akik a térségben ko-moly pozíciókkal rendelkeztek és legalább részben ellenõrizni tudták a sajátterületüket.32 Sõt Avkszentyevnek sikerült meggyõzni az erõteljes ellenzékieszer befolyás alatt álló tomszki székhelyû Szibériai Kerületi Dumát, hogysaját magát oszlassa fel. A Direktórium végrehajtó szervének számító új minisztertanács 1918.november 5-én kezdte el hivatalosan a tevékenységét. A hadügyminisztereKolcsak admirális volt, aki csak nemrégen érkezett meg Omszkba.33 A Ko-mucs és az eszer vezetés azonban egyre elégedetlenebb lett a Direktóriumpolitikájával, az omszki kormánnyal való összeolvadásával, a hadseregbenfolyó agitációs munka felfüggesztésével stb. Ugyanakkor a Direktórium jobb-oldali eszer tagjai minden engedményük ellenére az omszki tiszti és polgárikörök szemében mindig csak szocialisták maradtak, akikkel elõbb vagy utóbbel kell bánni. Az újabb változások már a levegõben lógtak, a város ugyanistele volt a különbözõ puccskísérletek elõkészületeirõl szóló hírekkel. 

6. Az 1918. november 18-i államcsíny
Ilyen körülmények között került sor 1918. november 18-án (azaz december1-jén) arra az államcsínyre, amely Kolcsak admirálist juttatta hatalomra. Azösszeesküvés egy kisebb csoport mûve volt, amely mögött azonban komolypolitikai és katonai erõk álltak. A helyi kadetok vezetõi, az ipari és kereske-delmi körök képviselõi, a jobboldali tisztek egyes csoportjai, a hadsereg sokmagas rangú vezetõje, illetve a háttérben az angol misszió egyes diplomatáiis tudtak az egészrõl.34 Az összeesküvés fõ szervezõje a kadet Viktor Pepel-jajev és Ivan Mihajlov pénzügyminiszter volt. Pepeljajev megelõzõ tárgya-lásokat folytatott különbözõ fontos politikusokkal és katonákkal (Volo-godszkij, Gajda stb.), akik támogatása szükséges volt a puccs sikeres végre-hajtásához. Pepeljajev pozícióit erõsítette, hogy Anatolij nevû testvére tá-bornoki rangban az Omszk mellett állomásozó csapatok vezetõje volt. Mi-
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32 Melgunov, Sz. M.: Tragegyija admirala Kolcsaka. II. rész. V preddveriji gyiktaturi.Belgrád, 1930. 41., 46.
33 Miljukov, P. N.: i. m. 48�49.
34 Errõl részletesebben lásd Joffe, G. Z.: Kolcsakovszkaja avantyura i jejo krah. Moszk-va, 1983.



hajlov pedig tagja volt a korábbi Szibériai Kormánynak, és emiatt széleskapcsolatokkal rendelkezett az omszki polgári körökben. Pepeljajev és Mi-hajlov körülbelül 1918 közepén kötötték meg politikai szövetségüket, ép-pen akkor, amikor az eszerekkel szemben közösen védték és propagálták azegyszemélyes diktatúra szükségességét.35 Az államcsíny közvetlen végrehaj-tói pedig az Omszkban állomásozó kozák egységek tisztjei voltak � Volkovezredes, Katanajev és Kraszilnyikov századosok �, akik mögött valószínûlega titkos omszki tiszti társaságok álltak. Közel állt az összeesküvõkhöz a ve-zérkar, illetve Jurij Kljucsnyikov külügyminiszter is. Természetesen a szim-patizánsok általában nem tudtak minden részletrõl, hiszen azokba csak alegérintettebb személyek szûk körét avatták be. A hatalmi váltást teljesmellszélességgel üdvözlõ Zsargyeckijt, a szibériai jobboldali kadetok veze-tõjét sem tájékoztatták a részletekrõl.36
Az államcsíny éjszaka történt. A három említett kozák tiszt katonái ak-kor tartóztatták le a Direktórium baloldali tagjait, illetve a hozzájuk közelálló személyeket. Letartóztatásuk hírére Vinogradov is lemondott. A testü-let negyedik tagja, Boldirev tábornok éppen a fronton volt. Ilyen körülmé-nyek között a minisztertanács Vologodszkijjal az élén kimondta, hogy mi-után a Direktórium �szétesett�, a kormány magára vállalja a teljhatalmat.Georgij Ginsz visszaemlékezései szerint egyébként a puccs ténye váratlanulérte a miniszterek többségét, hiszen csak néhány beavatott összeesküvõ tu-dott az egészrõl. Más oldalról viszont az általános hangulatból és nyugta-lanságból azért következtetni lehetett arra, hogy valami készül és azt Ginszsem tagadta.37
A minisztertanács a hatalmat még aznap átadta Kolcsak admirálisnak,akit ezzel együtt a Legfõbb Kormányzónak (Verhovnij pravityel) neveztek ki.A kormányülésen potenciális diktátorjelöltként nemcsak Kolcsak jött szóba,hanem elhangzott Boldirev és Horvat tábornok neve is. A puccsisták azon-ban már elõre Kolcsakot szemelték ki a diktátori posztra. Az említett kéttábornok nevének felmerülése inkább csak az egyes miniszterek naivitásátés tájékozatlanságát jelezte. A �diktátorválasztó� szavazáson végül Kolcsakegy szavazat híján majdnem az összes szavazatot megszerezte. Egy valakiBoldirevre voksolt.38 A hadsereg is haladéktalanul elismerte a végbementhatalmi változást. A külföldi szövetségesek is többé-kevésbé elfogadták azt.Nem rajongtak viszont a fordulatért a helyi önkormányzatok, illetve a szi-bériai demokratikus sajtó. Az eszer párt hivatalos vezetõsége, Viktor Cser-novval az élen természetesen elejétõl kezdve elutasította az államcsínyt, denem volt ereje megváltoztatni a kialakult helyzetet.39
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35 Dumova, N. G.: i. m. 203.
36 Uo. 204.
37 Ginsz, G. K.: Vpecsatlenyija i miszli cslena �Omszkovo pravityelsztva�. In: KolcsakAlekszandr Vasziljevics � poszlednyije dnyi zsiznyi. Szerk.: Kazakov, V. M. Barnaul, 1991.14�15.
38 Uo. 16.
39 Miljukov, P. N.: i. m. 50�51.



A puccs utáni elsõ kormányülésen még egy fontos és egyben az admi-rális gondolkodására jellemzõ vita zajlott le. A rövid vita a diktátor hivata-los címérõl szólt. A miniszterek a Legfõbb Kormányzó címét ajánlották felKolcsaknak, az admirálist azonban ez némileg zavarta, mert õ elegendõnektartotta volna a belsõ rend fenntartása ügyében teljhatalommal felruházottfõparancsnoki címet. A diktátor hivatalos titulusa így a Legfelsõbb Fõparancs-nok (Verhovnij Glavnokomandujuscsij) lenne. A miniszterek ragaszkodtak a sa-ját elképzelésükhöz, Kolcsak pedig a hadsereg feletti közvetlen ellenõrzés-hez és irányításhoz. A fegyveres erõkre gyakorolt közvetlen befolyás nélkülugyanis nem tudta elképzelni az erõs diktatúrát.40 Az admirális már akkorkimutatta, hogy mit tekint a hatalom igazi forrásának, illetve azt, hogy megle-hetõsen ambivalens módon viszonyul a hatalom politikai attribútumaihoz. Az összeesküvõk a puccs során arra törekedtek, hogy lehetõleg ne legye-nek halálos áldozatai. Erre egyrészt a nyugati szövetségesek elismerése, acsehszlovákok semlegessége, illetve az orosz bolsevikellenes tábor belsõnyugalma miatt volt szükség. A letartóztatottakat nem bántották, hanemkülföldre számûzték õket. Valószínûleg az is szerepet játszott ebben, hogyaz összeesküvõk nem akarták, hogy Kolcsak nevéhez már a legelején vér ta-padjon, fõleg nem az eddigi szövetségesek vére. Ugyanakkor néhány héttelkésõbb, az omszki munkásfelkelés leverése után az önkényeskedõ fehértisztek és kozákok nagyon sok eszerrel és mensevikkel is leszámoltak, amihosszú idõre meghatározta az új rezsim és a mérsékelt szocialisták viszo-nyát. Mi volt azonban Kolcsak szerepe az eseményekben? Annak ellenére,hogy tulajdonképpen õ volt az államcsíny fõ nyertese, Kolcsak nem játszottaktív szerepet benne. Egyrészt azért, mert az összeesküvõk azt akarták,hogy legalább formálisan tiszta maradjon, másrészt azért, mert az admiráliscsak röviden a puccs elõtt érkezett meg Omszkba. Sõt közvetlenül az állam-csíny elõtt sem tartózkodott Szibéria fõvárosában, mert mint a frissen kine-vezett hadügyminiszter (körülbelül egy hónapja volt az) éppen a frontonlévõ csapatokat látogatta meg. Omszkba csak november 16-án, azaz a puccselõtt két nappal tért vissza. Tehát ideje sem lett volna ahhoz, hogy elmé-lyüljön a fordulat elõkészítésében. Erre amúgy sem volt szükség, hiszen aztnélküle is végre lehetett hajtani. Az államcsíny elõkészületeirõl viszont tud-nia kellett, hiszen az összeesküvõk nem kockáztathatták meg, hogy nemszólnak annak a személynek, akit diktátorrá akartak kinevezni. Ezt Kolcsakis elismerte a kivégzése elõtti kihallgatáskor, amikor azt mondta, hogy ahazaérkezése után több tábornok és tiszt kereste fel azzal a javaslattal, hogyõ legyen a katonai diktátor. Kolcsak saját bevallása szerint elvben nemellenezte a diktatúrát, úgy érezte azonban, hogy csak olyan személyt lenneszabad diktátorrá emelni, aki valóban rendelkezik a haderõ feletti közvet-len hatalommal. Neki viszont még nem volt szoros és közvetlen kapcsolataa hadsereggel és annak parancsnokaival, hiszen új embernek számított
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40 Ginsz, G. K.: i. m. 17.



Omszkban.41 Genrich Joffe szovjet-orosz történész szintén közölt egy doku-mentumot, nevezetesen egy névtelen szerzõ levelét, amely arról tanúsko-dik, hogy Kolcsak elõre tudott a készülõ puccsról. A levél szerzõje azt írja,hogy amikor az összeesküvõk az admirálissal közölték a terveiket, annakelvben semmilyen kifogása nem volt a �hatalom rekonstrukciójával� szemben,csak azt követelte, hogy a fordulat lehetõleg vér nélküli legyen és a végre-hajtók garantálják a Direktórium letartóztatott tagjainak személyes bizton-ságát.42 Minden jel szerint tehát Kolcsak tudott a készülõ puccsról, de nemõ volt annak kitervelõje és megszervezõje. Ha nem õ lett volna a diktátor,akkor az összeesküvõk és a mögöttük álló politikai erõk valaki mást emeltekvolna a diktátori posztra. Ezt bizonyítja Nyikolaj Usztrjalov professzornak,a kolcsakista rezsim egyik fõ ideológusának a következõ megjegyzése is:�A diktátor nem a maga erejébõl jelent meg a szibériai színpadon, õt nem a saját»hatalmi érosza« emelte erre a posztra. Nem Kolcsak hajtotta végre az államcsínyt,hanem neki rendezték azt. Mint diktátort õt teljesen azon helyzet szülte, amelymegkívánta a diktatúrát. Ha nem lett volna Kolcsak, akkor kelet más diktátort kapottvolna.�43 Mégis felmerül a kérdés, hogy miért éppen Kolcsak admirális lettSzibéria, az Urál-vidék és Kelet-Oroszország, sõt elvben az egész bolse-vikellenes Oroszország diktátora? Milyen úton jutott el idáig? Milyen voltKolcsak addigi életútja, és mi tette õt vonzóvá az ellenforradalmi kö-rökben?

7. Kolcsak admirális
Alekszandr Vasziljevics Kolcsak 1873-ban született nemesi gyökerû hiva-tásos tiszti családban. Az apja elõször a tengerészeti tüzérségnél szolgált,majd miután tábornoki rangban leszerelt, mérnökként dolgozott egy gyár-ban. Az édesanyja a herszoni kormányzóság egyik nemesi családjából szár-mazott. Saját bevallása szerint családja nem volt vagyonos, az apja kerese-tébõl éltek.44 A fiatal Alekszandr a családja tengerésztiszti hagyományaitkövette. Emellett azonban a természettudományok is érdekelték, minde-nekelõtt a hidrológia és az óceanológia. Több északi-sarki expedícióban vettrészt, sõt késõbb tudományos cikkeket is publikált. Az orosz�japán háborúidején önként jelentkezett a frontra, ahol hadifogságba esett. A háború ha-tására 1906-ban a fiatal tengerésztisztek egyik félhivatalos körének lett atagja. A céljuk az orosz hadiflotta modernizálási terveinek a kidolgozásavolt. A fiatal Kolcsak közben az éppen létrehozott Tengerészeti Vezérkarnálszolgált, és a Tengerészeti Akadémián is tanított. 1912-ben a flottához került,elõbb hadihajó-kapitányként, majd a flotta törzsénél szolgált. Az elsõ világ-

Kolcsak admirális szibériai rendszere162

41 Doprosz Kolcsaka. Szerk.: Kamenyev. Leningrád, 1925. 166.
42 Joffe, G. Z.: Kolcsakovszkaja avantyura i jejo krah. Moszkva, 1983. 131�134.
43 Usztrjalov, N. V.: Iz isztoriji partyiji narodnoj szvobodi. Rul. 1923. március 10.
44 Doprosz Kolcsaka, 4.



háború kitörése után egyre nagyobb egységek vezetését bízták rá, 1916nyarán pedig már a fekete-tengeri flotta parancsnokává nevezték ki. Teháta fehér tábor legtöbb vezetõjéhez hasonlóan a forradalom elõtti karrierjecsúcsát õ is az elsõ világháborúban érte el.A háború elõtt Kolcsak nem politizált. Az 1905-ös orosz forradalmat azelvesztett háború miatt kitört népi elégedetlenségnek tekintette.45 A Kolcsaknézeteinek tanulmányozása szempontjából egyébként az egyik legérdeke-sebb dokumentum a kivégzése elõtti kihallgatásának a jegyzõkönyve. Kol-csak tudta, mi vár rá, nem voltak illúziói a sorsa felõl. Nem félt, nem omlottössze, és a kivégzéskor is bátran viselkedett. Ebbõl kifolyólag nem volt okakülönösebben ködösíteni és megjátszani magát. Természetesen vallomásalehet részben stilizált, hiszen az admirális tudta, hogy az utókornak beszél,õszinteségében viszont nincs különösebb ok kételkedni. Kolcsak a kihallgatáskor a következõképpen foglalta össze a forradalomelõtti politikai nézeteit: �A monarchiához mint egy létezõ tényhez viszonyultam,nem kritizáltam azt és nem bocsátkoztam bele a rendszer megváltoztatásának lénye-gérõl szóló kérdésekbe. Azzal voltam elfoglalva, amivel éppen foglalkoztam. Mintkatona kötelességemnek tartottam teljesíteni az eskümet, amelyet letettem, és ezzelki is merült a kérdéshez való viszonyulásom. És amennyiben emlékszem, abban atiszti környezetben, amelyben dolgoztam, soha nem merültek fel ezek a kérdések.�46
Valamivel késõbb a következõt írta: �Monarchista voltam, nem tagadom. Akkorolyan kérdést, hogy milyenek a politikai nézeteim, senki nem tett fel. Azonban nemmondhatom, hogy a monarchia az egyetlen államforma, amelyet elismerek. Monar-chistának tartottam magam, és nem is tarthattam volna magamat republikánusnak,hiszen akkor ilyen nem is létezett. Az 1917-es forradalomig tehát monarchistánaktekintettem magam.�47

Az elsõ világháborúig nem voltak különösebb kapcsolatai a felsõ körök-ben, hiszen nem tartozott az udvarhoz közeli arisztokráciához, azért külö-nösebb protekciója sem volt. A magas rangú kormánytisztviselõkkel, illetvedumapolitikusokkal csupán akkor érintkezett, amikor a tengerészeti vezér-karnál szolgált.48 A világháború alatt viszont már a hadsereg tágabb vezeté-séhez tartozott. A kihallgatása során azt állította, hogy a februári forrada-lommal járó hatalmi átrendezõdést többé-kevésbé üdvözölte, mert látta acári kormányzat tehetetlenségét. Az Állami Dumában ülésezõ ellenzék többtagját pedig személyesen ismerte és tisztelte. A cár és a testvére lemondásaután nagyobb vívódások nélkül letette az esküt az új kormánynak, amelyetaz adott körülmények között az egyetlen elismerhetõ hatalomnak tekin-tett.49 Az Ideiglenes Kormánytól a háború folytatását várta. A jövõ kormány-zati rendszerérõl pedig tavasszal azt gondolta, hogy valószínûleg megvá-
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lasztanak egy alkotmányozó jellegû képviseleti testületet, amely majd meg-határozza az új rendszer szerkezetét.50
A saját posztján Kolcsak elõször megpróbált együttmûködni a tengeré-szek és a dokkmunkások bizottságaival, amelyek zöme akkoriban a mense-vikek és az eszerek hatása alatt állt. Sõt néhány nagygyûlésen is megjelent.A helyzet radikalizálódása után a fõvárosba utazott, ahol a politikusoknáltámogatást keresett a �felelõtlen elemek háborúellenes propagandája� elleni har-cához. Még Kerenszkijt és Plehanovot is felkereste, akiktõl a bolsevikok pro-pagandáját ellensúlyozni képes agitátorokat kért. Mint a legtöbb katona,Kolcsak sem értett egyet a hadsereg demokratizálásával, amely mögött �né-met intrikát� sejtett. Kifogásolta a kormány gyengeségét és határozatlansá-gát, mert úgy érezte, hogy egy erélyes fellépéssel még meg lehet menteni ahelyzetet. 1917 nyarától pedig egyre inkább kapcsolatot keresett a hasonlógondolkodású csoportokkal. Sõt � miután a flotta élérõl történõ látványostávozása után ezekben a körökben bizonyos népszerûségre is szert tett � azõ neve szintén felmerült mint az egyik esetleges diktátorjelölt neve. A tisztiközvélemény úgy tekintett rá, mint erélyes és keménykezû parancsnokra,aki felháborodásában nem félt a tengerészek elõtt dühösen tengerbe dobnia kardját, és inkább önként lemondott, minthogy tovább asszisztáljon a had-sereg bomlasztásához.A lemondása után nem sokat tartózkodott hazájában, bár arra még voltideje, hogy felvegye a kapcsolatot az elégedetlen csoportokkal. Joffe szerint,miután Kerenszkij és környezete valószínûleg valamit megsejtett, szívesenelengedte az admirálist az USA-ba, ahova az ottani haditengerészet ve-zetése hívta meg.51 Kolcsak emiatt csak San Franciscóban értesült arról,hogy a kadetok õt szeretnék jelöltként indítani az Alkotmányozó Gyûlésbetörténõ választásokon. Az ajánlatukat elfogadta, de az egész ügy Kolcsakkésése miatt végül tárgytalanná vált. Ezen epizód azért érdekes, mert némi-leg más megvilágításba helyezi az admirális által mindig hangoztatott apoli-tikusságát és politikai tapasztalatlanságát. Másfelõl azonban azt is bizonyít-ja, hogy Kolcsak nyíltan is hajlandó volt együttmûködni a liberális KadetPárttal. Az októberi eseményekrõl szintén Amerikában értesült. A breszt-litovszkibékérõl szóló hír viszont már Japánban érte el. Erre a számára szomorú hír-re Kolcsak úgy reagált, hogy az angoloknak ajánlotta fel szolgálatait, annakérdekében, hogy tovább harcolhasson. Az angolok eredetileg a mezopotá-miai frontra szándékozták küldeni, azonban az út során egy karantén miattKínában rekedt, ahol egy angol távirat felszólította arra, hogy keresse fel apekingi orosz követséget. Közben ugyanis az orosz Távol-Keleten viszony-lag komoly bolsevikellenes szervezkedések kezdõdtek. Többen úgy vélték,hogy Kolcsak ott hasznosabb lehetne, mint a Közel-Keleten. Az angolok isalkalmasnak találták õt a szibériai fehér ellenállás vezetésére, annál is in-
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kább, mert Kolcsaknak jó kapcsolata volt a brit admirálisokkal. A japánokatnem túlzottan kedvelõ orosz nacionalista admirálistól valószínûleg az oroszTávol-Keleten egyre befolyásosabb japánok ellensúlyozását is remélték.Joffe szerint a pekingi orosz követség felajánlására egyébként Kolcsak elõ-ször negatív valaszt adott, csak akkor egyezett bele, amikor Szingapúrbanaz angol hírszerzés fõnöke is Mandzsúriát ajánlotta neki tevékenységihelyéül.52
Kolcsak végül Harbinba került, ahol Dmitrij Horvat tábornok kormá-nyának tagja lett. Azzal a feladattal bízták meg, hogy az orosz�kínai vas-útvonal mentén fekvõ területeken katonákat toborozzon. A térség azonbantele volt különbözõ tiszti és kozák különítményekkel, amelyek egymás ellenintrikáltak, és atamánjaik egyáltalán nem szándékoztak alávetni magukategy egységes és határozott vezetésnek. Az admirális itt került elõször konf-liktusba a japánok által pénzelt Szemjonov atamánnal, aki késõbb is sokgondot okozott neki. Kolcsak a szervezkedés központját át akarta tenni akínai Harbinból az egyértelmûen orosz jellegû Vlagyivosztokba, ami miattösszeveszett a japán misszióval. A reménytelen helyi állapotokat, intrikákatés káoszt látva végül úgy döntött, hogy személyesen elmegy tárgyalniTokióba, de nem járt sikerrel. Innen azért egyenesen Dél-Oroszországbaindult, ahol csatlakozni akart az Önkéntes Hadsereghez. Útközben viszontmegállt Omszkban, ahol a hírneve és valószínûleg angol kapcsolatai miattis a helyi politikusok rábeszélték, hogy lépjen be a Szibériai Kormányba,ami meg is történt. Elõbb tengerészeti miniszter lett, aztán a hadügyi tárcátbízták rá. Ezen döntése nem volt teljesen váratlan, mert már Távol-Keletenis szimpatizált a Nyugat-Szibériában kialakulóban lévõ rezsimmel, amely aharbini próbálkozásnál mégiscsak komolyabb és a japánoktól függetlenebbkezdeményezésnek tûnt. Egyáltalán nem mellékes az sem, hogy még To-kióban találkozott az angol Alfred Knox tábornokkal, akivel arról beszél-gettek, hogy célszerû lenne az angol tanácsadók és fegyverszállítások se-gítségével egy komolyabb orosz haderõt megszervezni Szibéria térségé-ben.53 Mindezt összevetve, Kolcsak joggal azt gondolhatta, hogy az omszkiszervezkedés kimozdíthatja a holtpontról a fehér ügyet és ebben õ is fontosszerepet játszhat. 

8. Kolcsak rezsimjének hatalmi szerkezete
Kolcsak admirális rezsimjének hatalmi szerkezete közvetlenül a november18-i államcsíny után kialakult. Az új rezsim rövid �alkotmányát� már apuccs másnapján megtartott délutáni minisztertanácsi ülésen kidolgozták,a délelõtti ülés ugyanis Kolcsak kinevezésérõl szólt. A dokumentum, amelya Rendelkezés az államhatalom ideiglenes felépítésérõl Oroszországban címet (Polo-
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zsenyije o vremennom usztrojsztve goszudarsztvennoj vlasztyi v Rossziji) viselte,következõket tartalmazta:
1. A legfelsõbb államhatalom gyakorlása ideiglenesen a Legfõbb Kormányzó fel-adata.2. Az orosz állam összes fegyveres ereje aláveti magát a Legfõbb Kormányzónak.3. Az igazgatási hatalom teljes egészében a Legfõbb Kormányzóé. Az igazgatásiügyekben a hatalom meghatározott része a törvénynek megfelelõen rá és a nekialárendelt szervekre és személyekre van bízva. A Legfõbb Kormányzó feladata külö-nösen azoknak a rendkívüli intézkedéseknek a foganatosítása, amelyek a fegyvereserõk pótlásának és ellátásának a biztosítását, illetve a polgári rend és törvényességvisszaállítását szolgálják.4. Az összes törvény- és rendelettervezetet meg kell vitatni a minisztertanács-ban, és miután az jóváhagyta azokat, megerõsítés végett a Legfõbb Kormányzó elékell terjeszteni azokat.5. A Legfõbb Kormányzó összes jogi aktusát aláírásával ellenjegyzi a miniszter-tanács elnöke vagy az illetékes hatóság legfõbb vezetõje. Ez alól csupán a minisz-tertanács elnökének kinevezésérõl és felmentésérõl szóló rendeletek képeznék a kivé-telt, mert ezeket a minisztertanács ügyvezetõje erõsíti meg.6. A Legfõbb Kormányzó súlyos betegsége vagy halála esetén, továbbá abban azesetben, ha lemond a legfõbb kormányzói címérõl vagy hosszú távolléte miatt, a leg-felsõbb államhatalom gyakorlása visszaszáll a minisztertanácsra.54

Ez a meglehetõsen lakonikus szöveg lett tehát a következõ bõ egy évbenelvben az összoroszországi, gyakorlatban azonban csak a szibériai és kelet-oroszországi fehér rezsim alapdokumentuma. Kolcsak ugyanis formálisanaz �összoroszországi hatalmat� kapta meg, hiszen az Ufai Direktórium is an-nak tekintette magát, bár ez még nem jelentette azt, hogy a többi bolsevik-ellenes központ vezetõje is elismerte annak. Gyenyikinnek és környezeté-nek például egyáltalán nem volt szimpatikus az �ufai megoldás�. A hatalmaalatt lévõ területeken viszont a Direktórium rövid élete ellenére saját magá-nak rendelt alá majdnem minden autonóm bolsevikellenes kormányzatot,tehát elvben ezzel már Kolcsaknak nem kellett foglalkoznia. Természetesenaz egyesítés a gyakorlatban messzirõl sem volt tökéletes. Az admirális ugyanakkor az elõzõ hatalomnál elfogadhatóbb volt Gye-nyikin, illetve valamivel késõbb Jugyenyics és Miller tábornok számára,akik nem szimpatizáltak az Újjászületés Szövetségének és az eszereknek ahatalmi elképzeléseivel. Nemsokára az említett fehér tábornokok el is is-merték Kolcsakot a szovjetellenes Oroszország legfõbb vezetõjének. Ebbena tekintetben egyébként a legnagyobb �áldozatot� Gyenyikinnek kellettmeghozni, akit egyes kadet és katonai körök szintén alkalmasnak ítéltekerre a posztra, és Kolcsaknál régebben harcolt a szovjethatalom ellen, ezen-
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kívül következetes antantpárti politikája éppen 1918 végén kezdett kama-tozni. Dél-Oroszország viszont területileg kisebb volt, továbbá közismertvolt az Önkéntes Hadsereg vezetõi és a kozák államalakulatok vezetõi kö-zötti feszült viszony, és végül az egyesítés folyamata nem délen indult el,hanem keleten. A Párizsban tartózkodó orosz diplomaták és politikusokszintén inkább Kolcsakkal szimpatizáltak, akit a legalkalmasabb személy-nek tekintettek a fehér mozgalom egyesítésére. Természetesen Kolcsaknaknyilatkoznia kellett, hogy egyetért-e a következetesen antantbarát Önkén-tes Hadsereg jelszavaival és tevékenységével. Miután ezt megtette, a párizsiorosz diplomácia gõzerõvel kezdett azon dolgozni, hogy az orosz bolsevik-ellenes frontok legfõbb vezetõi és a nyugati szövetségesek egyaránt az ad-mirálist ismerjék el a �törvényes Oroszország� Legfõbb Kormányzójának.Nem szabad elfelejteni, hogy közeledett a békekonferencia, amelybõl azorosz fehérek sem akartak kimaradni, tehát nekik is fel kellett mutatniukegy integráló vezetõ személyiséget. Ugyanakkor az 1917 novembere elõttijogi állapotokat és az addigi orosz kötelezettségvállalásokat (azaz a külföldihiteleket is) elismerõ Kolcsaknál volt az Orosz Birodalom aranytartaléka,ami szintén növelte esélyeit a nyugati szövetségeseknél. Azok viszont mind-ennek ellenére végül nem határozták el magukat arra, hogy hivatalosan isKolcsakot ismerjék el �fehér� Oroszország legfõbb vezetõjének, bár nem hi-vatalosan annak tekintették és komoly támogatásban is részesítették. Való-színûleg nem akarták formálisan is túlzottan elkötelezni magukat az admi-rális mellett a viharos orosz belpolitikában, és emellett az admirális egyescselekedetei is elbizonytalaníthatták õket. (Ilyen volt például Kolcsak és ahatalmát soha el nem ismerõ hivatalos eszer vezetés viszonya, a csehszlo-vákokkal fenntartott, nem éppen felhõtlen kapcsolat, a finn függetlenség-hez való hozzáállás, a parttalan terror tûrése stb.) A dél-oroszországi, azészaknyugat-oroszországi és az északi ellenforradalom vezetõi viszontelismerték az admirális vezetõ szerepét. Ennek fejében Kolcsak admirálisGyenyikin tábornokot nevezte ki elsõ helyettesévé, és formálisan megerõ-sítette õt Dél-Oroszország Fegyveres Erõinek Fõparancsnoki posztján. Ké-sõbb pedig, a bukása szélén Kolcsak Gyenyikinre ruházta át az �összorosz-országi hatalmát�. Természetesen a vezetõ fehér tábornokok a továbbiakban is megõriztékgyakorlatilag teljes önállóságukat, az egyesítés inkább csak formális volt.Kolcsaknak viszont nem a nagypolitika okozta a legtöbb gondot, hanem sa-ját területeinek egyben tartása és irányítása. Ugyanis nemcsak az eszer pártvezetõsége nem volt hajlandó elismerni a rezsimjét, hanem gyakorlatban azorosz Távol-Keletet ellenõrzõ és japánok támogatását élvezõ Szemjonovatamán sem ismerte el. Kolcsak és Szemjonov viszonya emiatt végig feszültmaradt, és odáig fajult, hogy a Legfõbb Kormányzó le akarta tartóztatni azönfejû, de erõs atamánt.A Legfõbb Kormányzó megbízatása ugyanakkor csak ideiglenes volt. Azúj rezsim �konstitúciója� viszont eltérõen az Ufai Direktórium �alkotmá-nyától� egy szóval sem említette, hogy mi lesz akkor, ha megszûnik a hata-
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lom ideiglenessége. Nem volt világos az sem, hogy a bolsevizmus legyõzéseután a Legfõbb Kormányzó kinek a kezébe adja majd át a hatalmat. CsakKolcsak elsõ, még az 1918. november 18-án kiadott, Oroszország népéhezintézett felhívása tartalmazott erre némi utalást: 
�1918. november 18-án az Összoroszországi Ideiglenes Kormány szétesett.A minisztertanács magához vette a teljhatalmat, és nekem, az Orosz Flotta Ad-mirálisának, Alekszandr Kolcsaknak adta át.A polgárháború rendkívüli nehéz körülményei között és az államélet teljes szét-zilálása idején magára vállalva e hatalom keresztjét, kijelentem: nem indulok majdsem a reakció, sem a pártosság halálos útján. A legfontosabb feladatomnak a harcké-pes hadsereg létrehozását, a bolsevizmus fölötti gyõzelmet, a törvényesség és jogrendvisszaállítását tekintem, mindezt annak érdekében, hogy a nép akadálytalanul magaválassza ki azt a kormányformát, amelyet kíván, és valóban valóra tudja váltani aszabadság nagy eszményét, amelytõl most visszhangzik az egész világ.Polgártársak, az egyesülésre, a munkára, az áldozatokra és a bolsevizmus elleniharcra hívom fel Önöket.�55

A nyilatkozat tehát nyitva hagyta és a jövõre bízta az állam- és a kor-mányforma kérdését, ugyanakkor egy szóval sem említette meg az Alkot-mányozó Gyûlést � sem az eredeti, sem az újraválasztott formában. A késõb-biekben Kolcsak tett utalásokat a polgárháború után összehívandó képvise-leti szervre, amely majd eldönti Oroszország minden fontos kérdését, azon-ban általában kerülte az Alkotmányozó Gyûlés kifejezést. E kifejezés helyettinkább Nemzetgyûlésrõl (Nacionalnoje Szobranyije) vagy archaizálva HoniGyûlésrõl (Zemszkoj Szobor) beszélt. Az elsõ jobban beilleszthetõ volt a rezsimnacionalista ideológiájába, a másik pedig utalt arra a tradicionális rendi jel-legû orosz képviseleti formára, amely segítségével a 16. és a 17. századbankonszolidálni próbálták az államot. Mindkét elnevezés viszont félreérthe-tetlenül jelezte, hogy szó sem lehet az eszer többségû Alkotmányozó Gyûlésújbóli összehívásáról. Egyébként az 1919 júniusában kiadott deklarációban,amelyet az admirális a nyugati szövetségesek követelésére adott ki, szinténjelezte, hogy a �régi� parlament összehívásáról szó sem lehet. Ugyanakkorebben a dokumentumban, amelynek elsõdleges célja a demokratikus nyu-gati közvélemény megnyugtatása volt, Kolcsak megígérte, hogy a polgár-háború befejezése után az általános választójog alapján lehetõvé teszi az újAlkotmányozó Gyûlés összehívását.56 Természetesen ezt az ígéretét óvato-san kell kezelni, mert alapvetõen nem a belsõ meggyõzõdésébõl fakadó nyi-latkozatról volt szó, csupán egy taktikai lépésrõl.Nagyon érdekes lett az új diktatórikus hatalmi konstrukcióban a minisz-tertanács pozíciója. A novemberi fordulat célja a minél teljesebb egyszemé-lyi katonai diktatúra megteremtése volt. A diktátor teljhatalmának egyik
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fontos összetevõje rendszerint a törvényhozás hatalma. A szibériai hatalmiberendezkedésben viszont a törvényhozás alapvetõen a minisztertanácsfeladata lett, ami egy kicsit szokatlan megoldás, és inkább egy oligarchikusdiktatúrára emlékeztetett, mint a diktátor teljhatalmára. Igaz, hogy a LegfõbbKormányzó akarata ellenére egy törvény vagy rendelet sem emelkedhetettjogerõre, illetve a minisztertanácsnak formálisan csak tanácskozó-konzul-tatív jellege volt, ennek ellenére a legtöbb törvény éppen a berkein belülkészült. Az ellenjegyzés intézményének a bevezetése is részben megkötöttea diktátor kezét, hiszen majdnem minden döntését ellenjegyeztetnie kelletta miniszterelnökkel vagy valamelyik miniszterrel. Az ellenjegyzés alóli ki-vételt látszólag csak a miniszterelnök kinevezése és felmentése képezte, deez esetben is szükség volt a kormány ügyvezetõjének az aláírására. Ebbõl arendelkezésbõl közvetve az is következik, hogy a miniszterek kinevezése ésfelmentése tekintetében sem volt teljesen szabad a diktátor keze. Az admi-rálist kinevezõ minisztertanács a térség legbefolyásosabb politikusaiból állt,tehát minden szólam ellenére végül nem tette ki magát a teljhatalmú diktá-tor kénye-kedvének. Hiszen a diktátor részben az õ kreatúrájuk is volt.Kolcsak helyzetét ugyan megkönnyítette Vologodszkij miniszterelnökgyengesége, de ez nem volt elegendõ. A minisztercserék ugyanakkor nemegyszerûen csak az admirális szabad döntéseinek következményei voltak,hanem a testületen (és a hadseregen) belüli erõviszonyok alakulásának és akülönbözõ miniszteri és hivatalnoki klikkek harcainak a következményei is. Az új hatalmi szerkezet következõ fontos eleme a Legfõbb KormányzóTanácsa (Szovjet Verhovnogo Pravitelja) volt. Errõl az öttagú testületrõl ugyana november 18-i �alkotmány� nem emlékezett meg, de Kolcsak szerint létre-hozásának gondolata hatalma elsõ napján fölmerült. Erre a konzultatív jel-legû testületre a napi folyó ügyek, illetve a külpolitikai kérdések gyors meg-vitatása szempontjából volt szükség.57 A miniszterelnök, a külügyminiszter,a belügyminiszter, a pénzügyminiszter és a minisztertanács apparátusánakvezetõje, azaz egyfajta kancellárja vett részt állandó jelleggel e testület tevé-kenységében, akik mellé az ügy jellegétõl függõen Kolcsak egyéb szemé-lyeket is meghívhatott. A tábornoki kart leszámítva, tulajdonképpen itt ül-tek a rezsim legerõsebb emberei. A testület eredeti összetétele a következõvolt: Ivan Mihajlov pénzügyminiszter, Pjotr Vologodszkij miniszterelnök,Alekszandr Gattenberger belügyminiszter, Jurij Kljucsnyikov külügymi-niszter és Telberg, majd távozása után Georgij Ginsz mint a kormány hiva-talvezetõje. A többi miniszteri poszton történt késõbbi változások szinténtükrözõdtek a Tanácsban. A nagyon befolyásos emberek felsorolásából nemszabad kihagyni még Viktor Pepeljajevet, aki egyrészt mint a rendõrségfõnöke, másrészt mint a Legfõbb Kormányzóhoz közel álló személy, har-madrészt mint a puccs egyik fõ szervezõje szintén Szibéria meghatározópolitikusai közé tartozott. Sõt a késõbbiekben, amikor a rezsim válságaelmélyült, elõbb belügyminiszter, majd miniszterelnök is lett. Végül oszto-
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zott Kolcsak sorsában � õt is kivégezték. Az egész testület súlyára utal, hogya Legfõbb Kormányzó Tanácsát már a kortársak is a rezsim �csillagpalotájá-nak� (�zvezdnaja palata�) nevezték el, hiszen itt dõltek el a legfontosabbkérdések, ami természetesen kiváltotta a minisztertanács kívül maradt tag-jainak és a sajtónak a kritikáját. A tagok többsége ugyanis kapcsolatban állta különbözõ politikai, tiszti és gazdasági érdekcsoportokkal, amelyek akara-tát igyekeztek is érvényesíteni. Tehát nemcsak a bolsevik és eszer ellenfe-leik, hanem még a fehérgárdista kortársak többsége is elég rossz vélemé-nyen volt errõl a kamarilla jellegû testületrõl.58 A fent leírt megoldás egyikproblémája az volt, hogy nem voltak pontosan tisztázva az egyes hatalmiszintek és szervek feladat- és hatáskörei. Formálisan ugyan a Legfõbb Kor-mányzó mindenki fölött állt, azaz a kormány fölött is, más oldalról viszonta rezsim jogszabályai az �Oroszországi Kormány� nevében jelentek meg azomszki rendszer hivatalos közlönyének számító Pravityelsztvennij vesztnyik-ben. A minisztertanács feladatainak konkrét meghatározása volt a legzava-rosabb, hiszen e szervnek kellett magában egyesíteni a törvényhozás és avégrehajtás feladatait. Miután idõvel Kolcsak mellett létrejött az ÁltalánosStratégiát Kidolgozó Különleges Tanács (Oszobij szovjet dlja virabotki genyeralnojsztratyegii), amely elnevezése ellenére fõleg a kormányzati folyó ügyekkelfoglalkozott, így egyre inkább a minisztertanácsra maradt a törvényhozásfeladata. Teljesen azonban soha nem szûnt meg a fent említett tisztázat-lanság.Természetesen az omszki rezsim sem volt teljesen merev, és különbözõbelsõ tervek készültek a �tökéletesítésére�. A hadsereg vezérkara például1919 márciusában benyújtott egy tervezetet, amely meg akarta változtatni arezsim hatalmi szerkezetét. Különösen a kormány jogalkotó szerepkörétakarták gyengíteni. A tervezet azt is el akarta érni, hogy a miniszterelnököt,az állami ellenõrt és a front fõparancsnokát Kolcsak teljesen önállóan ne-vezze ki. Mindez tulajdonképpen a katonaság pozícióinak erõsödéséhez isvezetett volna. Az utóbbi fejlemény egyébként attól függetlenül következettbe, hogy ebbõl a tervezetbõl semmi sem valósult meg. Lényegesebb refor-mokat a kolcsakista rezsim szerkezetében csupán 1919 novemberében haj-tottak végre, azonban a rendszernek akkor már csak néhány hete volt hátra.Ezek lényege a Legfõbb Kormányzó Tanácsának a megszüntetése, illetve aLegfelsõbb Tanácskozás (Verhovnoje szovescsanyije) létrehozása volt. Az utób-bi döntõen a tábornokokból állt, és a minisztertanács tényleges visszaszorí-tását jelentette.59 A kudarcok hatása alatt egyéb reformtervezetek is meg-születtek. Ginsz például kisebbé és hatékonyabbá akarta tenni a központikormányzatot, a minisztertanács elnökébõl pedig a Legfõbb Kormányzó Se-gédjét (Pomosnyik Verhovnovo Pravityelja) szándékozta csinálni. Hasonló elkép-
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zelésekkel álltak elõ a kozákok politikai vezetõi is.60 Ez a tervezet, amelysokban hasonlított az Asztrov- és Lukomszkij-féle elképzelésekre, csak bi-zonyítja a szibériai és a dél-oroszországi fehérek közjogi szakembereinekvérszegény gondolkodását. Kolcsak ugyanakkor a �diktátorsegédet� abszur-dumnak tekintette, és nem is foglalkozott tovább a gondolattal. Ginszt és ahozzá hasonló reformereket valószínûleg az vezérelte, hogy belátván az ad-mirális politikai tapasztalatlanságát és rugalmatlanságát, egy politikust akar-tak emelni a katonai diktátor mellé, aki talán legalább részben tudná korri-gálni a katonák rezsimjének politikailag nagyon káros túlkapásait. Ezen a ter-ven viszont a katonák nagyon hamar átláttak és semlegesítették azt. Részben a minisztertanácsnak és a Legfõbb Kormányzó Tanácsának kö-szönhetõen Kolcsak rendszere nemcsak a katonai diktatúrára hasonlított,hanem erõteljes oligarchikus jegyeket is magára öltött. A Legfõbb Kor-mányzó körül katonai és hivatalnoki vezetõkbõl álló kamarilla alakult ki.Pierre Morris Janin tábornok, a francia szövetséges misszió vezetõje, illetvea Szibériában állomásozó szövetségi haderõ fõparancsnoka naplójában akövetkezõképpen emlékezett vissza az omszki állapotokra: �...a LegfõbbKormányzóra a Mihajlov, Ginsz és Telberg vezette miniszterek csoportja gyakorolnyomást, ez a csoport pedig a spekulánsok és pénzügyesek szindikátusának spa-nyolfalaként szolgál�.61 Hasonló véleményen volt a konzervatív AlekszejBudberg báró is, aki magas rangú tábornokként közelrõl szemlélhette a szi-bériai hatalom felsõ berkeiben zajló eseményeket. Õ is úgy látta, hogy Kol-csak fokozatosan a vezérkari és omszki kamarilla befolyása alá került.62
Ugyanakkor ez a kamarilla is változó összetételû volt, sõt néha éppen a leg-befolyásosabb tagjai kényszerültek távozni. Ilyen volt például a már sok-szor említett Ivan Mihajlov pénzügyminiszter, akinek felrótták az 1919-benbekövetkezett pénzügyi összeomlást. Kolcsak rezsimjének egyik jellemzõ vonása az volt, hogy �pártok felet-tinek�, illetve szigorúan �szakmai� (gyelovoj) jellegûnek igyekezett feltüntetnimagát. A meglehetõsen heterogén politikai összetételû kormány tagjai emi-att formálisan kiléptek a korábbi pártjaikból. Itt néhány szóval meg kellemlíteni a kormány összetételét. Kolcsak tulajdonképpen örökölte a kormá-nyát, amelyet tehát nem õ nevezett ki, hanem éppen fordítva, a kormánynevezte ki õt. Ebbõl kifolyólag több olyan tagja is volt a testületnek, akikkorábban olyan pártokhoz tartoztak, amelyeket az admirális különösebbennem kedvelt. Itt fõleg az eszerekre és egyéb szocialistákra kell gondolni.A tendencia egyébként az volt, hogy fokozatosan távoztak a kormányból abaloldalibb érzelmû miniszterek, akik helyére volt kadetok és �párton-kívüli� jobboldaliak érkeztek. Ennek ellenére még 1919 novemberében is a15 miniszterbõl csak 7 volt kadet. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy aminisztertanács bolsevikellenes értelemben �baloldali� dominanciájú volt,
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hiszen már többször volt szó arról, hogy a régi pártkötõdéseknek nemszabad túl nagy szerepet tulajdonítani. A másik tendencia az volt, hogyfolyamatosan csökkent a �helyi hatalmasságok�, azaz fõleg a Szibériában ismertés befolyással rendelkezõ személyek száma, és nõtt az országos nevû poli-tikusok száma, bár az utóbbiak azért soha nem kerültek túlsúlyba. A kifeje-zett szibériai autonomisták viszont többségükben tényleg távoztak a kor-mányból. A kormány kor szerinti és mûveltségi összetétele nem volt rossz,mert a miniszterek 90%-ának volt felsõfokú végzettsége és majdnem 70%-uk-nak középfokú volt.63 Szociális szempontból többségük kispolgári szárma-zású volt, de akadtak köztük nemesek és vagyonos polgárok is. Az utóbbi-ak aránya az eredeti 12,5%-ról egészen 26%-ra emelkedett.64
A fenti sajátosságoktól függetlenül a kormányon belül döntõen a jobb-oldali kadet befolyás érvényesült. A Kadet Párt mint a szibériai polgári erõkvezetõ ereje teljes mellszélességgel támogatta Kolcsak rezsimjét, amelyetrészben az elképzelései megvalósulásának tekintett. Pepeljajev, Ginsz, Gat-tenberger, Telberg és Kljucsnyikov mind kadetok voltak. Az AlkotmányosDemokrata Párt Központi Bizottságának Keleti Részlege, amely a szibériaikadet csoportok jobb koordinálása érdekében 1918 õszén jött létre, a rezsimegyik legbefolyásosabb hatalmi központjának számított.65 A párt ennekmegfelelõen úgy tekintett saját magára, mint a �november 18-i fordulatpártjára�. A kadetok mellett a rezsimet támogató második fontos erõnek azOmszki Nemzeti Blokk számított (Omszkij nacionalnij blok). A blokk szintén aKadet Párt kreatúrája volt, amelyet 1918 õszén hoztak létre azzal a céllal,hogy embereik diszkrét vezetése alatt egy szélesebb alapú politikai csopor-tosulás propagálja az eszméiket, azon belül is fõleg a diktatúra gondolatát.A blokk 14 társadalmi szervezetbõl állt, amelyek között a befolyásos szibé-riai szövetkezetek, a kereskedelmi és ipari körök szakmai szervezetei, a ko-zák hadseregek képviselõi, az Oroszország Újjászületésének Szövetsége, aNemzeti Szövetség, a népi szocialisták, a jobboldali mensevikeket tömörítõEgység csoport (Jegyinsztvo), a rendszerrel együttmûködõ eszerek és másokvoltak.66 Néhány vidéki alapszervezetben az óhitûek, a helyi muzulmánok,illetve a pravoszláv egyházközségek is képviselve voltak. Az Omszki Nem-zeti Blokkot némileg gyengítette, hogy minden tagszervezet megõrizte akorábbi szervezeti önállóságát, a mindenkit kötelezõ döntéseket pedig egy-hangúlag kellett elfogadni. Nemsokára megszületett a konkurens �ellen-blokk� is, amely az Összoroszországi Demokratikus Szövetség (Vszerosszijszkijgyemokratyicseszkij szojuz) nevet viselte, és inkább az Omszki Nemzeti Blokk-tól balra álló csoportokat képviselte. A Blokktól jobbra helyezkedett el vi-
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szont az Oroszország európai területeirõl származó �nem szocialista� mene-kültek szervezete, amely önállóan próbálta befolyásolni a Legfõbb Kor-mányzó politikáját, meglehetõsen antiszocialista, jobboldali revansista szel-lemben.Külön világot képviselték a kozákság szervezetei. A �kilenc kozák hadse-reg� képviselõi (azaz az uráli, az orenburgi, a szemirecseni, a szibériai, a je-nyiszeji, az irkutszki, a bajkálontúli, az amuri és az usszuriji kozákság),akiket fõleg Ivanov-Rinov fogott össze, különleges figyelmet követeltekKolcsaktól és kormányzatától. Nem szabad elfelejteni, hogy az 1918. októ-ber 18-i fordulat közvetlen végrehajtói kozák tisztek voltak, tehát egyáltalánnem volt ajánlatos figyelmen kívül hagyni a kozák vezetõk elképzeléseit.Ugyanakkor a kozákok túlzottan a helyi atamánok befolyása alatt álltak,ami egyrészt veszélyessé tette õket, másrészt viszont gyengítette a politikaicselekvõképességüket, hiszen az önkényeskedõ atamánokra nem lehetettkomoly politikát építeni.Kolcsak admirális rendszerének �apolitikus�, illetve �szakmai� jellegébebelefért az Állami Gazdasági Tanácskozás (Goszudarsztvennoje EkonomicseszkojeSzovescsanyije) is, amelyben az egyes állami tisztségviselõk mellett a magán-bankok, a szakmai kamarák és szövetségek, a zemsztvók és a nagy szibériaiszövetkezetek képviselõi foglaltak helyet azzal a céllal, hogy meghatározzáka pénzügyi politikát és elõsegítsék a hadsereg ellátását. Errõl a testületrõlelõször a Legfõbb Kormányzó által még 1918. november 22-én, azaz a kor-mányzása elsõ napjaiban elfogadott rendelet rendelkezett. Az IdeiglenesÁllami Gazdasági Tanácskozás (Csrezvicsajnoje Goszudarsztvennoje Ekonomi-cseszkoje Szovescsanyije) hivatása az volt, hogy bevonja a kormányzatot elõ-segítõ munkába a befolyásos helyi kereskedelmi, ipari és szövetkezeti erõ-ket. Néhány hónappal késõbb viszont megjelent az igény arra, hogy a tes-tületet kibõvítsék, pontosabban határozzák meg a funkcióit és egyáltalánreprezentatívabbá tegyék. Ezt az Omszki Nemzeti Blokk többsége sem elle-nezte, mert azt remélte, hogy ezáltal megjavul a hatalom és a társadalom(értsd: annak bolsevikellenes beállítottságú része) közötti viszony.67
Mindezek után 1919 májusában sor került az Állami Gazdasági Tanács-kozás részleges átalakítására. A szerv elnevezésébõl törölték az �ideiglenes�jelszót, és jelentõsen kibõvítették az összetételét. Az Állami Gazdasági Ta-nácskozás tagjait tehát májustól kezdve a következõ szervezetek delegálták:a Kereskedelmi-Ipari Kongresszusok Tanácsa, illetve a Szövetkezeti Kong-resszusok Tanácsa öt-öt tagot, a Szakmai Szervezetek Központi Szövetsége,a Magánbankok Tanácsa, a mezõgazdasági társaságok és mérnökök szerve-zete két-két tagot, négy tagot pedig a kozák hadseregek delegáltak. A tudo-mányos élet képviselõit maga a legfelsõbb hatalom jelölte ki. Végül a húsztag a zemsztvókat és a városokat képviselte a Tanácskozásban. A zemsztvókés a városi dumák azonban csak jelölteket állíthattak, akik közül a hatalom
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jelölte ki a képviselõket.68 Az ily módon összeállított testületnek fõleg kon-zultatív szerepe volt, azonkívül a rezsimet támogató erõk számára nyilvá-nos képviseleti fórumként is szolgált. A fehérgárdista tábornokok ugyanismindig könnyebben beletörõdtek a szakmai, korporatív szervek létezésébe,mint a hagyományos politikai szervezetek mûködésébe.Ez a megoldás döntõen az erõs gazdasági csoportoknak, illetve az egyesszakmai képviseleteknek kedvezett. A hatalom ugyanakkor továbbra is gya-nakvással kezelte az olyan választott szerveket, mint amilyenek a zemszt-vók és a városi dumák voltak. Mindez azonban nem elégítette ki a rezsimdemokratikus ellenzékét, amely fõleg az önkormányzati szervekbe próbáltabeásni magát. Végül ez a szerv is a mérsékelt ellenzék egyik fórumává vált,és a rendszer képviseleti szerveinek további kibõvítését követelte. Nyár ele-jén úgy tûnt, hogy Kolcsak sem zárkózik el a további reformoktól, hiszen aTanácskozás június 19-i megnyitása alkalmából megtartott beszédében utaltarra, hogy a kormánya foglalkozik a Gazdasági Tanácskozásnak a törvénye-ket is �megtárgyaló� testületté való átalakításának a gondolatával.69 Pedigaz admirális viszonya magához az Állami Gazdasági Tanácskozáshoz nemvolt teljesen egyértelmû. Fõleg azt kifogásolta, ha az néha olyan közérdekûügyekkel is akart foglalkozni, amelyek nem tartoztak szorosan a feladataiközé. Kifejezetten dühös lett például, amikor tagjai a front helyzetérõl akar-tak beszámolót hallani, sõt azt megvitatni.70 Ginsz visszaemlékezései szerintis Kolcsak bizalmatlansággal kezelte ezt a testületet, amely a legártalmatla-nabb és legóvatosabb �legális� ellenzék fórumává vált.71
1919 nyarától kezdve Omszkban egyre intenzívebben vitáztak arról,hogy hogyan lehetne valamilyen választott képviseleti szerv segítségévelkibõvíteni a rezsim társadalmi bázisát. Ez a változás egyrészt a fronton el-szenvedett komoly vereségekkel, másrészt az eszerek és a szimpatizánsaikvezette ellenzék72 növekvõ nyomásával függött össze. Az Állami GazdaságiTanácskozás 19 tagja júliusban felkereste a Legfõbb Kormányzót és egy rö-vid felterjesztést nyújtott át neki. A dokumentum ugyan csak egy kisebbsé-gi vélemény volt, mert magával a Tanácskozással nem sikerült azt megsza-vaztatni, de ettõl eltekintve jól tükrözte az omszki rezsim megtûrt ellenzé-kének a véleményét. A felterjesztés hosszú távon (azaz a szovjethatalomleverése után) az Alkotmányozó Gyûlés demokratikus választójog alapjántörténõ összehívását követelte, rövid távon viszont az Állami GazdaságiTanácskozásnak olyan Állami Tanácskozássá való átalakulását, amely kon-zultatív jelleggel ugyan, de mégis foglalkozhatna a törvénytervezetek ésegyéb államügyek megvitatásával. Ez pedig úgy történne, hogy a miniszter-
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tanács által elfogadott összes törvénytervezetet elõször át kellene �futtatni�a Tanácskozáson, és csak azután elõterjeszteni a Legfõbb Kormányzónak.Az Állami Tanácskozás elnöke a felterjesztés szerint a jövõben nem lehetneolyan személy, aki egyben a kormánynak is tagja. Az ellenzékiek új hatás-köröket is követeltek a Tanácskozás számára, nevezetesen azt, hogy az Álla-mi Tanácskozásnak is legyen törvénykezdeményezési joga, továbbá legyenjoga megvitatni a költségvetést, ellenõrizni a minisztereket és egyéb ható-ságok vezetõit, kérdéseket intézni hozzájuk és azt is, hogy a javaslataivalközvetlenül fordulhasson a Legfõbb Kormányzóhoz. Ezenkívül a határo-zottan demokratikus elkötelezettségû minisztertanácsot, a civil ügyekbe benem avatkozó katonai hatóságokat, illetve a jogrend és a törvényességvisszaállítását is követelték. Az Állami Tanácskozás kompetenciáinak kibõ-vítésére irányuló javaslatok azonban megkérdõjelezték a minisztertanács�november 18-i rendszerben� elfoglalt törvényalkotó szerepét és ellenõrizhe-tetlenségét. Természetesen a miniszterek nem rajongtak az olyan változá-sokért, amelyek valódi végrehajtó kormánnyá �degradálták� volna a tör-vényhozást és a végrehajtást egy kézben egyesítõ oligarchikus testületüket.A felterjesztés szerint ugyan a Legfõbb Kormányzó lenne az egyetlen tör-vényhozó szerv, azonban addig nem tudna elfogadni egy törvényt vagyrendeletet, amíg azzal nem foglalkozna a felállítandó Állami Tanácskozás.73
Ez a minimalista követelés is azt bizonyítja, hogy az ellenzék milyen szûkkeretek között mozoghatott csak a fehér Szibériában, illetve azt is, hogy mi-lyen vérszegény volt az omszki politikusok közjogi gondolkodása és a par-lamentarizmus iránti elkötelezettsége.Kolcsak a válaszában arra utalt, hogy az Alkotmányozó Gyûlés összehí-vását már egyszer megígérte, a szakemberei pedig dolgoznak egy új válasz-tójogi rendelet megalkotásán. Ami a katonai hatóságoknak a civil ügyekbetörténõ beavatkozásait illeti, azok kiküszöbölése a polgárháborús körülmé-nyek között majdnem lehetetlen. A kormányban végrehajtandó személyiváltozásokat a megfelelõ káderek hiányára hivatkozva hárította el. Az Álla-mi Gazdasági Tanácskozásnak az Állami Tanácskozássá való átalakításátólazonban végül nem zárkózott el.74

9. A népképviselet kérdése
A Kolcsak-rezsim jobb megértése szempontjából feltétlenül szükséges rész-letesebben foglalkozni az admirális viszonyával a népképviselet kérdésé-hez. Az Állami Gazdasági Tanácskozás csak egy ideiglenes kisegítõ szervvolt, de a népképviselet problémája messzebb mutató és szélesebb bel- éskülpolitikai összefüggései voltak. Kolcsak rendszere deklarált diktatúra volt,amelytõl a külföldi szövetségesei rövid távon valóban nem kérték számon

Kolcsak admirális szibériai rendszere 175

73 Melgunov, Sz. P.: i. m. III. rész. 1. kötet. 311.
74 Uo. 312.



a képviseleti szervek létrehozását, saját országaik demokratikus közvélemé-nyének megnyugtatása céljából viszont azt kérték az admirálistól, hogy leg-alább általánosságban nyilatkozzon errõl a kérdésrõl, és a polgárháborúutáni idõre ígérje meg a parlament összehívását. Kolcsak ennek eleget tett, és a jövõre nézve megígérte az AlkotmányozóGyûlés vagy Nemzetgyûlés összehívását. Az ígéretéhez viszont azt is hoz-zátette, hogy csak akkor hívja majd össze az Alkotmányozó Gyûlést, amikor�egész Oroszország meg lesz tisztítva a bolsevikoktól és visszaáll a jogrend�. Az1917 végén megválasztott testületet viszont soha nem lesz hajlandó elis-merni, sõt ha esetleg �önhatalmúlag� összejön, akkor szétkergeti azt. Az újAlkotmányozó Gyûlésbe történõ választások során pedig �az állami szem-pontból egészséges elemekre� fog támaszkodni.75
Természetesen ebben a külsõ nyomásra tett ígéretben sok volt a propa-ganda, ez azonban még nem jelenti azt, hogy Kolcsak a népképviselet kér-lelhetetlen elvi ellenfele lett volna. Az elsõ világháború elõtti Állami Dumátegyáltalán nem tekintette megszüntetendõ intézménynek és különösebbennem is hibáztatta a forradalomért. Ugyanakkor a polgárháború idején fölös-legesnek tartotta a különbözõ elõparlamenteket, amelyek fõleg 1917-ben jöt-tek divatba.76 Annak érdekében, hogy legalább részben megnyugtassa asaját táborának azon csoportjait, amelyeknek fontos volt a népképviseletkérdése, Kolcsak 1919 márciusában jóváhagyta egy tíztagú bizottság létreho-zását, amelyet azzal bízott meg, hogy kidolgozza �az alkotmányozó jellegûösszoroszországi képviseleti gyûlés� megválasztásának a szabályait. A bizottságtagjai között több jogászprofesszor is volt, rendszerint kadet kötõdésekkel.77
A kormány azt kérte a bizottságtól, hogy a parlament összehívásánakkét variánsát dolgozza ki. Az egyik a parlament összehívásának rendes, az-az minden jogi garanciát tartalmazó módját tartalmazná, a másik, az úgy-nevezett �géppuskás� variáns pedig arra az esetre szólna, ha a választásokatgyorsított eljárásban, úgymond �menet közben� tartanák meg, közvetlenülMoszkva elfoglalása után. A bizottság a másik variánst eleve kivitelezhetet-lennek tartotta. Ugyanakkor elvetette a helyi szibériai jellegû alkotmányo-zó testület összehívásának még a gondolatát is. A bizottság célja tehát azvolt, hogy egy olyan jogszabályt alkosson, amely formálisan ugyan megfe-lel a demokratikus követelményeknek, de kiküszöböli azt a helyzetet, hogyegy olyan többségû parlament jöjjön létre, mint 1917 végén. Az A. Belenszkij által vezetett bizottság végül kidolgozott egy javaslatota Nemzeti Alkotmányozó Gyûlés (Nacionalnoje ucsregyityelnoje szobranyije)összehívásáról.78 A tervezet az egyéni választókerületekben a demokratikusválasztójog alapján megválasztott képviselõkkel számolt. A választókerüle-
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teket úgy akarták kialakítani, hogy körülbelül 250 000 választóra egy képvi-selõ jusson. A választójog általános és egyenlõ lenne, közvetlenül azonbancsak a városok lakói szavazhattak volna. Vidéken kétlépcsõs lett volna a sza-vazás, azaz a választók közvetlenül csak az elektorokra szavaznának. Körül-belül 2000 választóra jutott volna egy elektor. Az elektorok aztán a járásielektori gyûlésen választották volna meg a képviselõket. Egyébként a kis-városok a járások részét képezték volna a választások során, tehát itt is csakközvetve szavazott volna a lakosság. A tervezet kidolgozói az indoklás sze-rint ezzel a megoldással azt akarták elérni, hogy a �politikailag fejletlen vidékinéptömegeket� úgymond �megmentsék� a választásokkal járó �fölösleges�gyülekezéstõl és agitációtól, illetve vidéken is biztosítsák a választások meg-felelõ rendjét. A nagyobb városokban viszont azért szándékoztak bevezetnia közvetlen szavazást, mert el akarták kerülni az antidemokratizmus vádját,ezenkívül a jogszabály kidolgozói szerint itt amúgy is valamivel �értelme-sebb� lakosság lakik, amely már elérte a politikai felkészültség bizonyos ma-gasabb fokát.A választásokon a tervezet szerint a nõk is részt vehettek volna. Errõlugyan korábban vita alakult ki a bizottságban, de a tagok többsége Kolcsak-kal együtt azon a véleményen volt, hogy a nõkre is ki kell terjeszteni aválasztójogot.79 A katonáknak viszont nem akarták megadni az aktív válasz-tójogot. Más volt a helyzet a passzív választójoggal, mert a haderõ képvise-lete érdekében a jogalkotó lehetõvé akarta tenni a katonák és fõleg a tisztekszámára, hogy jelöltként indulhassanak a választásokon. Aktív választójo-got egyébként csak a 25 éves korhatárt elért személyek kapnának, mert atervezet kidolgozói úgy vélték, hogy az ifjúság a legkevésbé �állambarát�. Ahelyben lakáshoz kötött cenzust pedig azért nem vezették be, mert a pol-gárháború alatt Oroszország a �vándorok országává� vált. A választások alap-jául a többségi elvet választották ki. Eszerint az egymandátumos választó-kerületben indult jelöltnek a gyõzelemhez az elsõ fordulóban az összes le-adott szavazat több mint a felét meg kellett szerezni, a második fordulóbacsak a két legsikeresebb jelölt kerülhetett be. Ilyenkor már az egyszerû több-ség is elegendõ lett volna. Mindezzel a jogalkotók azt akarták elérni, hogycsökkenjen a választások �pártos� jellege, és a képviselõk jobban kötõdjenekaz õket megválasztó régióhoz.80
A levéltárban található tervezetet egyébként egy kísérõ jegyzõkönyv iskiegészíti, amely roppant érdekes a bizottság tagjainak gondolkodása szem-pontjából. Ebben a dokumentumban a bizottság elnöke néhány javaslatottesz annak érdekében, hogy elkerüljék a fölösleges találgatásokat és híresz-teléseket a fehérek �népképviseleti� szándékairól. Az elnök azt javasolta,hogy pontosítsák a létrehozandó testület jellegét érintõ jelzõket, minõsíté-seket. Szerinte a tervbe vett népképviseleti szervnek funkciója tekintetébenalkotmányozónak, a feladatai és összetétele tekintetében pedig nemzetinek
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kell lennie. Valószínûleg reagálva a népképviseleti szerv értelmét támadójobboldali megjegyzésekre, kitért arra, hogy nemcsak nem kívánatos, ha-nem tulajdonképpen hosszú távon nem is lehetséges teljesen kiiktatni a tör-vényhozó-képviseleti szerveket az ország elõtt álló társadalmi és gazdaságiújjáépítésbõl. Másrészrõl viszont az elnök szerint a kormánynak nem kellsemmilyen konkrét határidõt megadni a népképviseleti szerv összehívásátilletõen, hiszen ez teljesen a helyzet alakulásától függ. A választásokat tulaj-donképpen a polgárháború befejezése, az ország területi integritásának visz-szaállítása és a kormányzati apparátus újjáépítése kell hogy megelõzze.81
Ez a tervezet a polgárháború után összehívandó országos népképvise-letre vonatkozott. Más kérdés a fentiekben már említett partikuláris szibé-riai népképviseleti szerv gondolata. Ez utóbbi követelése fõleg 1919 máso-dik felében vált intenzívvé, természetesen döntõen a katonai vereségekhatása alatt. E követelések ellenére Szibériában a polgárháború végéig azegyetlen, legalább bizonyos mértékig képviseleti fórumnak tekinthetõ szervcsak a korporatív és tanácskozó jellegû Állami Gazdasági Tanácskozás ma-radt. Ezt a szervet viszont sem a társadalom, sem a hatalom nem tekintetteigazi elõparlamentnek, nemhogy igazi parlamentnek. 1919 nyarától és fõleg õszétõl azonban a demokratikusabban gondolko-dó helyi közvélemény és a politikai erõk részérõl egyre hangsúlyosabb lettegy parlamentáris jellegû szerv összehívására irányuló igény. A �legálisellenzékiek� ezzel a rezsim társadalmi bázisának kiszélesítését akarták elérni.Pozícióikat az is erõsítette, hogy a megsemmisítõ vereségek hatása alatt mégolyan szibériai �héják� is gondolkodni kezdtek ezen, mint például ViktorPepeljajev belügyminiszter. Sõt még az ultrakonzervatív Mihail Diterichsztábornok is egyfajta archaikus Honi Gyûlés (Zemszkij Szobor) összehívásátszorgalmazta. A Honi Gyûlés gondolata a pragmatikus Anatolij Pepeljajev-nek is tetszett.82
Kolcsak viszonya e kérdéshez nagyon ambivalens volt. Melgunov sze-rint a katonaként gondolkodó Kolcsak mindig csak akkor volt hajlandó bizo-nyos engedményekre e téren, amikor csapatai sikereket értek el a fronton, akudarcok idején hallani sem akart a �diktatúra felhígításáról�. 1919 õszénmégis kénytelen volt meghátrálni, hiszen taktikai okokból már Pepeljajev ésBudberg is követelte a képviseleti szervet. Környezete nyomására Kolcsakvégül 1919 szeptemberében kiadott egy nyilatkozatot, amelyben kijelen-tette, hogy �mélyen bízva a kibontakozó harcunk változatlan sikerében�, megfele-lõnek érzi a pillanatot, hogy összehívja az Állami Honi Tanácskozást (Goszu-darsztvennoje zemszkoje szovescsanyije). Ennek feladata a nyilatkozat szerint aLegfõbb Kormányzónak és kormányának megsegítése lesz �Oroszországmegmentésének pillanatában�, amikor át kell térni a háborús viszonyokra jel-lemzõ katonai igazgatásról a békés polgári életre. A felhívás több mondatá-ból kiderül az, hogy Kolcsak a Tanácskozásban elsõbbséget akart biztosítani
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a �földhöz közel álló, élettapasztalattal rendelkezõ embereknek�, azaz a jómódú pa-rasztságnak és kozákságnak.83 Usztrjalov szerint ezt az igényt tartalmaztaazon utasítás is, amelyben Kolcsak Vologodszkij miniszterelnököt bízta megazzal, hogy dolgozza ki a megfelelõ rendeletet.84
A Minisztertanács Vologodszkij vezetésével valóban kidolgozta az Álla-mi Tanácskozásról (Goszudarsztvennoje Szovescsanyije) szóló rendeletterveze-tet,85 amely ugyan a nemsokára bekövetkezett vereség miatt már nem valósultmeg, de mégis jól tükrözte a fehérek �államjogi� gondolkodását. A kormánytulajdonképpen az Állami Gazdasági Tanácskozásra vonatkozó szabályok-ból indult ki. A rendelettervezet a választott és kinevezett képviselõkbõl állóelõzetes törvény-elõkészítõ és -véleményezõ testület létrehozását indítvá-nyozta. A testületnek a Legfõbb Kormányzó által kinevezett tagjai nem lehet-tek volna többen a választott tagok egyharmadánál. Az Állami Tanácskozásegy-egy tagját a kormányzósági zemsztvók, a kormányzósági városok, a ko-zák területek, illetve a különbözõ nemzetiségi jellegû képzõdmények önkor-mányzatai, további három tagját pedig a pravoszláv, két tagját az iszlám,egy-egy tagját a római katolikus, luteránus, buddhista és izraelita felekeze-tek papjai választották volna. Egy-egy tagját az Állami Egyetemek Tanácsa,továbbá öt-öt tagját a Kereskedelmi-Ipari Kongresszusok ÖsszoroszországiTanácsa, a Szövetkezeti Kongresszusok Tanácsa és a központi szakmai szer-vezetek delegálták volna. Egy emberrel a Központi Katonai Ipari Bizottságis képviseltette volna magát. Az Állami Tanácskozás hatáskörébe viszontnem tartozott volna a legfontosabb állami alaptörvények megvitatásának,illetve kezdeményezésének a lehetõsége. A hagyományokhoz híven tevé-kenységét megint fõleg a gazdasági és pénzügyi feladatok felé igyekeztekterelni. Az egész konstrukció hasonlított a forradalom elõtti Államtanácsra,fõleg ami annak az 1906 utáni összetételét illeti, hiszen az szintén a kineve-zett és választott, illetve delegált tagokból állt. Ami pedig a hatásköröketilleti, azok tekintetében a tervezet által felvázolt szerv inkább a sokkal korlá-tozottabb jellegû és nem ügydöntõ 1906 elõtti Államtanácsra hasonlított.

10. A helyi önkormányzati szervek Kolcsak alatt
A szibériai rezsim bemutatása nem lenne teljes az önkormányzatok és a he-lyi közigazgatás ismertetése nélkül. Kolcsak a közigazgatás alsó és közép-szintjén döntõen a régi apparátusokra próbált támaszkodni, ami viszontmég nem jelenti azt, hogy teljes adminisztratív restaurációt hajtott végre.Szibériában ugyanis sok közigazgatási poszton az admirális uralma alatt isazok az emberek maradtak, akiket az 1917-es esztendõ emelt posztjukra,természetesen itt sem szabad általánosítani. 

Kolcsak admirális szibériai rendszere 179

83 Melgunov, Sz. P.: i. m. 316.
84 Usztrjalov, N. V.: 1919-ij god. Iz proslovo. In: Russzkoje prosloje. 1993. 4. sz. 278.
85 GARF. Fond R-190. op. 2. gy. 2b.



A kolcsakista rezsimnek a helyi önkormányzati szervekhez való viszo-nya bonyolult volt, és alapvetõen két tényezõ határozta meg. EgyrésztKolcsak és környezete legtöbb tekintetben vissza akart térni a hagyomá-nyos megoldásokhoz, másrészt pedig a szibériai helyi önkormányzatoktöbbsége ellenzéki volt Kolcsak rezsimjével szemben, miután döntõen azeszer párt befolyása alatt álltak. A fehér kormányzat a fentiek miatt nemakarta teljesen megszüntetni az önkormányzatokat, nem zárkózott el azon-ban a választási szabályok olyan megváltoztatása elõl, amelyek a jövõbennagyobb súlyt biztosítottak volna az önkormányzati képviselõ-testületekbena vagyonosabb polgári rétegeknek, amelyeket az állam egyik oszlopának te-kintett. Ugyanakkor a helyi demokratikus erõk és a sajtó nyomása miatt túlnagy változásokat nem lehetett keresztülvinni, és az 1917 elõtti állapotokhozsem lehetett visszatérni. Mindezt tükrözte az omszki kormány 1918 végénelfogadott, majd 1919. február 2-án kihirdetett törvénye a városi duma-választásokról. A törvény nem volt különösebben diszkriminatív, hiszen ak-tív választójoghoz juttatott minden 21 éves, az adott városban legalább egyévig lakó polgárt. A passzív választójog pedig a 25 éves korhatárhoz voltkötve. A legjelentõsebb módosítás az volt, hogy a jogszabály az eddigi ará-nyos választási rendszer helyett a módosabb rétegeknek jobban megfelelõtöbbségi rendszert vezette be.86 A polgárháborús körülmények, az azokkalegyütt járó katonai terror, illetve a hatalom nem is nagyon álcázott munkás-ellenessége miatt a városi dumaválasztásokon általában csak 20-30% körülivolt a részvétel. A megválasztott dumákba pedig fõleg a vagyonos rétegekképviselõi kerültek be.87
Ami a zemsztvo intézményét illeti, e téren a szibériai fehérek nem alkot-tak új jogszabályt, és eleinte a korábban megválasztott zemsztvo végrehajtóelöljáróságok mandátumát hosszabbították meg. Itt meg kell említeni, hogyDél-Oroszországtól eltérõen a szibériai zemsztvónak nem voltak hagyomá-nyai, hiszen a szibériaiak elõször csak 1917-ben választottak zemsztvókat,amelyeket ennek megfelelõen eszer dominancia jellemzett. Ezekkel a zemszt-vókkal kellett dolgozni 1918-ban és 1919-ben is a fehérgárdista rezsimnek.Kolcsak még mielõtt Legfõbb Kormányzó lett, egy ideig szimpatizált azemsztvókkal mint intézményekkel, mert fõleg egy gyakorlatias kérdésekreösszpontosuló, inkább apolitikus és szakmai (azaz �gyelovoj�) intézménytlátott bennük.88 Amikor Kolcsakot még 1918 nyarán Tokióban felkereste Knoxtábornok, az angolok szibériai és távol-keleti megbízottja, aki arról érdeklõ-dött, hogy az admirális hogyan képzeli el a bolsevikellenes orosz hatalommegszervezését, Kolcsak azt válaszolta neki, hogy elõször szükség van egyerõs és fegyelmezett fegyveres erõre, amelynek parancsnoka az elõrenyo-mulás idején teljhatalmat élvez. A tartósan felszabadított területeken vi-szont polgári hatóságoknak kell átvenni az irányítást. Kolcsak terve szerint
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nem kellett kitalálni új szerveket, hanem a meglévõkre � azaz a zemsztvók-ra kellett volna támaszkodni. Amíg a felszabadított terület még kicsi, addiga különbözõ zemsztvók autonóm módon mûködhetnek, ha a terület na-gyobb lesz, akkor a zemsztvók olyan nagyobb egységekbe tömörülhetnek,amelyek képesek lesznek kiválasztani magukból a kormányzati appará-tust.89 Ennek ellenére hatalomra kerülése után egyre gyanakvóbban kezeltea többnyire eszer többségû zemsztvókat. A kormányzat mindebbõl kiindul-va meg akarta változtatni a zemsztvoválasztásokról szóló törvényt, azon-ban konkrét lépéseket e téren nem tett.

11. Az atamanscsinajelenség és a katonai önkény
Bár a városi dumák és a zemsztvók úgy ahogy tovább mûködhettek, ésnéhány helyen némi befolyásuk is lehetett, nem ezek az intézmények gya-korolták az igazi helyi hatalmat. A vidék igazi urai az atamánok, a katonákés a tiszti különítmények voltak. Szibéria ebben a tekintetben sajátos hely-zetben volt, mert a katonák önállóságát nagyon megnövelték az óriási szi-bériai távolságok. A katonaság uralma minden háború és polgárháború ve-lejárója, azonban Szibériában voltak bizonyos további megkülönböztetõsajátosságai, amelyek egyrészt a már említett földrajzi adottságokkal, más-részt a helyi bolsevikellenes erõk megszületésének körülményeivel függtekössze. A szibériai fehér fegyveres erõk többnyire szétszórtan és illegalitásbanszervezõdtek a szovjethatalom idején. Ritkább esetekben a bolsevikelleneskülönítmények az olyan távoli helyeken jöttek létre, mint amilyen példáulHarbin volt, ahová már nem ért a bolsevikok hatalma. A várostól és akörülményektõl függõen ezeknek az illegális osztagoknak a létszáma többtucattól egészen néhány ezer fõig terjedt. Amikor 1918 nyarán elindult aSzibériai Hadsereg szervezése, e csoportok jelentõs része ugyan beolvadtabba, de sokszor megõrizte a korábbi területi bázisát. A hadsereg ennek meg-felelõen a territoriális elv alapján szervezõdött, amit egyébként Kolcsak ahadügyminiszteri kinevezése után meg akart szüntetni, annak ellenére,hogy a vezetõ tisztek többsége támogatta azt.90 Ennek megfelelõen az admi-rális nem is járt sikerrel. A távolabbi vidékek katonai csoportjai továbbra isönállóan mûködtek. Kolcsak egyik befolyásos minisztere, Georgij Ginsz késõbb plasztikusanleírta a helybeli katonai �kisdiktatúrák� létrejöttének folyamatát. Szerinte abolsevikellenes tiszti különítmények vezetõi tulajdonképpen egymás kö-zött felosztották az országot. Katonai körzeteket állítottak fel, amelyek sajá-tos autonómiát élveztek. Ez abból eredt, hogy többségük a helyi lakosságfiaiból és e lakosság költségére állította fel saját katonai alakulatát. Ebbõl
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fejlõdött ki az úgynevezett �atamanscsina�-jelenség, azaz a viszonylag önál-ló, a térségben teljhatalmat gyakorló és a kormány felsõbbségét néha csakformálisan elismerõ katonai parancsnokok önkényuralma.91 Ginsz szerintmindennek köszönhetõen az állam egyre inkább kezdett hasonlítani a szu-verén hûbérúr akaratával egyáltalán nem törõdõ középkori feudális vazal-lusok területeinek halmazára.92 Egy erõsebb fõparancsnok, a szövetségeskülföldi csapatok jelenléte vagy ritka esetekben a helyi polgári társadalomnyomása néha képes volt bizonyos keretek közé szorítani ezt a jelenséget,de csak nagyon ritkán. Az atamanscsina szónak a fenti jelentésen felül voltmég egy másik értelmezése is. E másik jelentés tulajdonképpen a vörös tá-boron belüli �partizánscsina�, azaz �partizánosdi� jelenségnek felelt meg. Ar-ról volt szó, hogy eleinte mindkét fél hadereje a gyorsan összeszedett ésennek megfelelõen elég fegyelmezetlen különítményekbõl állt, amelyeketviszont a polgárháború szétterjedésével a gyõzelem érdekében meg kellettfegyelmezni, egységes irányítás alá vonni és lehetõleg gyorsan beolvasztania reguláris hadseregekbe. Trockijnak is sok gondot okozott, amíg a külön-bözõ karizmatikus forradalmár altisztek vezette partizánosztagokat aláve-tette a régi tiszti �burzsoá� szakemberekbõl álló hadvezetésnek. A fehér tá-bor hasonló problémákkal küszködött, csak valamivel kisebb hatékonyság-gal. Kiderült ugyanis, hogy a tiszteket néha nehezebb megfegyelmezni,mint a közkatonákat.Az atamanscsinajelenség neve is arra utal, hogy gyökerei a kozákoknálkeresendõk. A különbözõ helyi kozák helyõrségek tisztjei rendszerint azillegalitásban szervezkedõ bolsevikellenes különítmények legaktívabb tag-jai közé tartoztak. Egyik legtekintélyesebb vezetõjük Ivanov-Rinov ezredesvolt, az omszki csoport szervezõje. A helyzetet a helyszínen megfigyelõ ma-gasabb rangú tisztek elég korán felismerték e különítményekben azokat anegatív vonásokat, amelyek késõbb Kolcsak hátországának szétzilálásáhozvezettek. Az önkéntesek vezetõi által a Dél-Oroszországból Szibériábaküldött Vaszilij Flug tábornok például az útjáról készült jelentésében a kö-vetkezõkben látta a helyi kozák csapatoknak azokat a hiányosságait, ame-lyek alkalmatlanná tették azokat arra, hogy a hatalom igazi támaszai lehes-senek: az erkölcsi zabolátlanság, a durva eszközök alkalmazása, illetve azatamánok becsvágyának mindennek fölé helyezése.93
Majdnem mindegyik fehér memoáríró megemlékezett arról az erkölcsiszétziláltságról és zabolátlanságról, amely a polgárháború alatt Szibériábaneluralkodott. Az elsõ világháború, a forradalom és az azt követõ véres pol-gárháború valódi pusztítást végzett ezen a téren. A morál, a mentalitás, azemberek közötti kapcsolatok nagyon megváltoztak, elvadultak. Az egyik
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legfõbb vezérlõ elv a bosszúvágy és a haszonszerzés lett, ennek eszköze pe-dig az önkény és a rablás volt. Az emberi civilizáció tulajdonképpen romok-ban hevert. Ezek a jelenségek a fehér tisztikar jelentõs részét is érintették,ezt nem tagadta sem Kolcsak, sem Budberg, sem sok más fehér memoáríró. Mindez halmozottan volt igaz az orosz Távol-Keletre, ahol talán mégSzibériánál is rosszabb volt a helyzet, amennyiben egyáltalán fokozni lehe-tett azokat a szörnyûségeket. Az itteni különítmények még annyira sem en-gedelmeskedtek a felsõbb hatalomnak, mint a szibériaiak. Engedetlenségükaz Omszktól való távolsággal és a különítményük létszámával arányosannõtt. A leghírhedtebb távol-keleti atamánok Grigorij Szemjonov, BoriszAnnyenkov, Ivan Kalmükov és báró Roman von Ungern-Sternberg voltak.Meglehetõsen jellegzetes figurákról volt szó, akik a fehér mozgalomnak né-ha több gondot okoztak, mint amennyi hasznot hoztak, ugyanakkor annyi-ra összenõttek az ellenforradalommal, hogy az nélkülük tulajdonképpenelképzelhetetlen. A késõbbi atamánok az elsõ világháború elõtt és alattrendszerint az alacsony rangú tisztek közé tartoztak. A polgárháború hoztameg számukra a felemelkedési lehetõséget, illetve azt az esélyt, hogy híres-sé váljanak. A különítményeiket rendszerint 1917 végén és 1918 elején, azazaz általános összeomlás idején kezdték el szervezni a Távol-Keletre mene-külõ bolsevikellenes tisztekbõl, továbbá a helyi orosz és kínai kalandorok-ból, kozákokból, burjátokból, mongolokból, illetve a német, magyar, osztrákés török hadifoglyokból. A legtöbb híres atamán ügyes demagóg és merészkalandor volt, aki valamilyen oknál fogva imponálni tudott a beosztottjai-nak. Az atamánok és különítményeik sok dologban a 17. századi kozák ban-dák és szabadcsapatok vezetõire hasonlítottak. Annyenkov csapatában pél-dául mindannyian tegezõdtek, testvérnek szólították egymást. Kalmükovatamán viszont amellett, hogy ügyes és karizmatikus demagóg volt, még akonzervatív fehér tábornokok szemében sem volt több egy köztörvényesbandavezérnél. A felszólalásaiban a �valódi népképviseletet� megvalósító Al-kotmányozó Gyûlés összehívására tett ígéretet, és ezzel egyidejûleg azösszes szocialista felakasztását kilátásba helyezte. Kolcsak polgári hatósá-gait nem ismerte el, és a saját területén teljesen önkényesen rendelkezettaz emberek élete és halála fölött. A csapatába majdnem minden hadba fog-ható (és közben meg nem ölt) férfit besorozott �önkéntesként�.94 BáróUngern-Sternberg kegyetlenségérõl és nagyfokú õrültségérõl már akkorlegendák keringtek. 

12. Kísérlet Kolcsak és rezsimje jellemzésére
Amikor Kolcsak admirális Legfõbb Kormányzó lett, az õt hatalomra emelõerõk nagyon sokat vártak el tõle. Az admirális hatalomra jutásában a rele-váns fehér körök az általuk ideálisnak tekintett, sõt fetisizált �szilárd hatal-
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mat� megszemélyesítõ diktátor megjelenését látták. Úgy érezték, hogy ezzelbefejezõdött az antibolsevik táboron belüli átmeneti korszak, és most mársemmi nem fogja megakadályozni õket abban, hogy legyõzzék a �vörös�Moszkvát. Nagyon sokan egy olyan �gáncs nélküli lovagot� akartak látni Kol-csakban, aki majd újraegyesíti a nemzetet és a nemzeti újjászületés élére áll,természetesen fehér kivitelben. A Legfõbb Kormányzó tehát valahol a �nem-zet egységét és nagyságát� volt hivatott szimbolizálni, körülbelül az angol királymódjára. Normann Pereira amerikai történész szerint az anglofil Kolcsak-nak nagyon is ínyére volt ez a feladat.95 Ezt az integráló szerepet szolgálták(volna) az admirálisnak azon kijelentései, melyek szerint �nem fog beavat-kozni a politikába�, �nem lép rá sem a reakció, sem a mindent bomlasztó pártharcútjára�, csupán �a bolsevikellenes fegyveres harcra és a rend és törvényesség vissza-állítására fog összpontosítani�, stb. Bizonyos szempontból Kolcsak valóban kerülte azt, hogy beskatulyáz-ható legyen valamelyik politikai kategóriába, azonban egy polgárháborúsvezérrõl azt állítani, hogy apolitikus, természetesen képtelenség. Tény,hogy az admirálisnak talán nem voltak annyira kiforrott politikai nézetei,mint például Gyenyikinnek, ettõl függetlenül azonban a konkrét politikaierõk embere volt (kadetok és monarchisták), amelyekhez nem 1918 végéncsatlakozott, hanem már 1917 nyarán felvette velük a kapcsolatot. Az Al-kotmányozó Gyûlésbe történõ választások során az �apolitikus� Kolcsak aKadet Párt listáján szerepelt, 1918-ban pedig a szibériai kadetok saját embe-rének tekintették õt. Nyikolaj Usztrjalov szintén alátámasztotta ezt, amikora következõket mondta a volt fõnökérõl: �A kadet körök képezték Kolcsakhatalmának az alapját. Bár az omszki miniszterek nem voltak a párt keleti részle-gének a tagjai, lényegében mégis kadetok voltak, kadet volt az ideológiájuk és akormányprogramjuk is� Novgorodcevnek igaza volt akkor, amikor úgy jellemeztea polgárháborúnkat, mint a bolsevikok és a kadetok harcát.�96 Hiba lenne viszontKolcsakot csupán e párt emberének tekinteni, az ellen valószínûleg õ is til-takozott volna. A monarchisták a kozákokkal együtt ugyanúgy magukénakvallották õt, mint a kadetok. Szibériában nem voltak olyan éles határok éskonfliktusok a kadetok és a tõlük jobbra álló csoportok között, mint példáulDél-Oroszországban. Egyrészt azért, mert a szibériai kadetok többsége apárt jobboldali szárnyához tartozott, másrészt Szibéria provinciális jellegetompította az ideológiai vitákat. Kolcsak mint a magas rangú tisztek és tábornokok többsége életvitelbenés mentalitásban inkább konzervatív volt. Ezektõl a kategóriáktól függet-lenül viszont mégis létezik egy jelzõ, amely ellen az admirális valószínûlegnem tiltakozott volna. Konkrétan arról van szó, hogy Kolcsak mindenek-elõtt nacionalista és militarista volt. A katona mivolta az identitásának na-gyon fontos eleme volt. Kolcsak a háború és a fegyverek valódi bûvöletébenélt, talán valamivel jobban, mint a többi tábornok társa. Az elsõ világháború
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kitörését élete egyik legboldogabb napjának tekintette.97 A háborút pedigúgy fogta fel, mint egy mindent megtisztító katarzist. �A háború gyönyörû,akkor is, ha sok visszataszító megnyilvánulással jár együtt. Mindig és mindenholjó... A háborút mindenek fölé helyezem, a hazám fölé is��98 Ebbõl az is követ-kezett, hogy a katonai szolgálat volt számára a legméltóságteljesebb, illetvea legjobb, minden más elõtt elõnyt élvezett, különösen pedig akkor, amikoraz orosz államiság veszélyben volt. Ezt alátámasztják Ginsz visszaemléke-zései is, aki a következõ gondolatot tulajdonítja Kolcsaknak: �A hadseregnélkül nincs állam, a hadsereg nélkül nincs lehetõség megõrizni Oroszország méltó-ságát és becsületét.�99 Kolcsak e vélekedései természetesen a politikáról és azállamról vallott nézeteire is hatottak. 1918 elején például azt írta, hogy a kor-mányzás egyetlen formája, amely valóban megfelel az állam fogalmának, amilitarizmus.100 Ezek a gondolatok valószínûleg a japán útja hatására szü-lettek. Kolcsak nem kedvelte különösebben a japánokat, az oroszok veszé-lyes imperialista ellenségének tekintette õket, személy szerint inkább anglo-fil volt, de valahol tisztelte a japán militarista hagyományokat, és érdekeltea keleti harcmûvészet is. Egy ilyen ember természetesen nehezen lehetett apacifizmussal is együtt járó szocialista vagy demokratikus eszmék rajongója. Csakhogy Kolcsak valóban nem volt homo politicus, ami a politikusi ké-pességeit és készségeit illeti. Nem volt minimális politikai tapasztalata sem.Tulajdonképpen nem is voltak igazán erõs hatalmi ambíciói. Posztját nemmaga szerezte meg, hanem �tálcán kapta�. Diktatúráját sokszor bonapar-tista jellegûnek tekintik, Kolcsak maga azonban nagyon távol állt BonaparteNapóleontól, aki nemcsak hadvezér, hanem született politikus és diploma-ta is volt. Usztrjalov ezt nagyon találóan ragadta meg, amikor megjegyezte,hogy Kolcsak admirálist a bolsevikellenes mozgalom élére e mozgalom�rációja� emelte és nem a saját �hatalmi érosza�, illetve �politikai géniusza�.101
Egyébként Usztrjalov természetesen tisztelte elöljáróját, sõt írásaiban túlsá-gosan is idealizálta, de világosan látta, hogy az admirális nem az a személy,aki igazán sikeres diktátor lehetne: �A diktátor� próbáltam belelátni a lelkébe,hallgattam minden szavát, hiszen õ egy »élõ történelem«� Józan, ideges, érzékenyés sokrétû ész. A nemeslelkûség, az óriási egyszerûség, a pózok, a frázisok, a termé-szetes vagy felvett affektáltság hiánya. Úgy tûnik, nincsenek benne azok az egyszerûemberek esetében visszataszító, viszont a diktátorok számára megbocsátható, sõtegyenesen szükséges tulajdonságok, amelyekben Napóleon annyira bõvelkedett. Lát-szik, azon jelszó, hogy »a cél szentesíti az eszközt« túlzottan idegen tõle, organiku-san elfogadhatatlan számára, bár talán felfogta ésszel a fontosságát. Ebben a tekin-tetben Lenin, a korunk másik hõse és egyben a vörös Oroszország vezére, Kolcsak
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teljes ellentéte. Kolcsak a saját tehetetlenségérõl beszél, kifejti a kétségeit, ingadozik,egyszóval tanácsokat kér. Mi ez? Egy »abszolúte becsületes ember« túlzott õszinte-sége? Akaratgyengeség?� Sem az egyik, sem a másik nem jellemezte Napóleontvagy akár Lenint. Ne adj isten, hogy ezek a tulajdonságok megakadályozzák birto-kosukat abban, hogy valóban »történelmi személyiséggé« váljon. Lehet, hogy téve-dek, de nem rejtem véka alá � nem a történelmi nagyságot, hanem csupán a kivéte-les erkölcsi tisztaságot lehetett érezni a Legfõbb Kormányzó személyiségébõl. Tudom,nehéz a kortársaknak ítélkezni. Nemcsak a személyes tulajdonságok, hanem a körül-mények is történelmi személyiséggé tesznek valakit. Mégis félek � túlzottan »becsü-letes«, túlzottan »törékeny«, túlzottan »orosz értelmiségi« Kolcsak admirális ahhoz,hogy »korunk hõse« legyen� És állandóan Machiavelli nyers megállapítása járt afejemben: »A hatalmát megõrizni próbáló uralkodónak tudni kell nem jóindulatúnaklenni.«� Kolcsak leleplezte magát, méltatlankodott, erkölcsileg felháborodott � ésmegint nem a diktátort, hanem egy elgyötört, fáradt embert lehetett érezni belõle.�102
Ezen idézet, a nagymértékû idealizáltság ellenére érdekes megállapítá-sokat tesz az admirális személyiségérõl. Hasonló, bár kevésbé fennkölt vé-leményt más munkatársak is megfogalmaztak Kolcsakról. Az öreg és kon-zervatív Budberg báró a következõ módon foglalta össze véleményét: �Egyszokásos admirálistípus, nagyon bogaras. Egyáltalán nem szokta meg, hogy türtõz-tesse magát. Egy beszûkült tengerész, aki tele van környezetének hagyományaival éselõítéleteivel. Egyáltalán nem ismeri a katonai ügyeket és az adminisztrációt.Pozitív tulajdonságai: az õszinteség, a kristálytiszta becsületesség, az Oroszorszá-gért folytatott harcának eszmei indíttatása, a törvénytelenségek gyûlölete � mindezazonban nagyon kevés ahhoz, hogy valaki ilyen idõkben a Legfõbb Hatalom birtokosalegyen.�103 Grigorij Szemjonov atamán, aki a japánok segítségével Csita éskörnyékén rémuralmat valósított meg, és akit Kolcsak soha nem tudottmegzabolázni, hasonlóképpen jellemezte omszki vetélytársának azokat atulajdonságait, amelyek alkalmatlanná tették õt funkciójának betöltésére:��az admirális személyes tulajdonságai: az egyenessége, a mások nézetei irántitürelmetlenség, a külpolitikai rugalmatlanság, amely során a személyes szimpátiáirendszerint összemosódnak az ország érdekeivel, ugyanakkor hajlandóság arra, hogya mások befolyása alá kerüljön.�104
Kolcsak valóban nem volt egy államférfi, diplomata és szervezõ, amit va-lószínûleg õ is felfogott. Alapvetõen és elsõsorban katona volt, ugyanakkora körülmények alakulása folytán e téren sem tudott nagyon jeleskedni,mint szakember, hiszen �tengerész volt a szárazföldön�. Ezenkívül meglehetõ-sen kolerikus alkat lehetett, aki éppen a polgárháború idején újból szerel-mes lett egy gyönyörû fiatal hölgybe. A szerelme egészen a siralomházigelkísérte. Mintha mindez nem lenne elég, úgy tûnik, hogy sok más fehér-gárdistához hasonlóan nem volt teljesen idegen tõle a morfium használata
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sem. A morfiumhoz és az alkoholhoz egyébként a polgárháborús stressz-helyzetek hatása alatt nagyon sokan nyúltak. Bizonyos szempontból a polgárháború nagy fehér vezérei közül talánKolcsak volt a legalkalmatlanabb a vezetõ politikai tisztség betöltésére (talánJugyenyiccsel együtt). Hiszen amíg Gyenyikin katona volt és értelmiségi,Vrangel katona és politikus, Krasznov katona és ügyes demagóg, illetveszervezõ, Szemjonov pedig intrikus és katona, addig Kolcsak és Jugyenyicsalapvetõen katonák voltak és kész. Ez viszont nagyon kevés volt a polgár-háború sikeres vezetéséhez.Természetesen Kolcsaknak és rezsimjének is volt sajátos politikai arcula-ta, ez azonban nem annyira (illetve nemcsak) az admirálishoz köthetõ, ha-nem sokkal inkább a környezetéhez. A környezetét pedig döntõen a viszony-lag fiatal, provinciális származású, ugyanakkor nagyon ambiciózus politi-kusok, katonatisztek és intrikusok határozták meg. Egyesektõl csakugyannem lehet elvitatni bizonyos politikai ügyességet és készségeket, mint pél-dául a Pepeljajev testvérektõl, mások viszont csak ügyeskedõ összeesküvõkés intrikusok voltak, mint például Ivan Mihajlov vagy Alekszandr Lebegyevvezérkari fõnök. Ideológiailag pedig döntõen az omszki jobboldali kadetokés a befolyásuk alatt lévõ Omszki Nemzeti Blokk határozta meg a rezsimpolitikai arculatát.Milyen jelzõvel lehetne illetni Kolcsak admirális rezsimjét? Feltétlenüldiktatúráról volt szó, amit mindenki elismer, a fehérgárdista apologétákat isbeleértve. A többi jelzõ tekintetében már jobban eltérnek a vélemények.A szovjet történetírás rendszerint ellenforradalmi-monarchista, földbirto-kosi-burzsoá vagy militarista-monarchista jelzõkkel illeti a kolcsakista rezsi-met, és mindig kiemeli annak szûk társadalmi bázisát és reakciós gyökereit.A másik tábor, azaz a fehér emigráns szerzõk (például Melgunov), majd ké-sõbb a nyugati történetírás (fõleg a Richard Pipes által ihletett régebbiirányzatai) viszont vagy nem minõsítik direkt módon a szibériai rezsimetvagy �alkotmányos�, illetve �demokratikus� diktatúrának tekintik azt. Mind-két minõsítés egyébként már a polgárháború alatt született, amikor Kolcsakkadet miniszterei és propagandistái részben a külföldre való tekintettel,részben a Legfõbb Kormányzó hatalmának bizonyos formális korlátozottsá-gára utalva, használták ezeket a fogalmakat. Ugyanakkor a demokrácia szótnem fogadta azonos lelkesedéssel a fehér tábor minden szegmense, azért azomszki miniszterek befelé néha tompítani vagy ködösíteni igyekeztek ekérdést. Telberg miniszter ezt a következõképpen fejezte ki: ��a demokráciahívei vagyunk ugyan, de a feladatunk csupán az állam visszaállítása�.105 Egyéb-ként ebben a mondatban Telberg egy valódi problémára tapintott rá, még-pedig az állami struktúrák renoválására, amely feladat mindkét szembenálló felet foglalkoztatta.Az �alkotmányos diktatúra� meghatározás hívei rendszerint arra hivatkoz-tak, hogy a Legfõbb Kormányzó hatalma nem volt korlátlan, hanem a
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rezsim �alkotmányaként� funkcionáló 1918. november 18-i minisztertanácsirendelet korlátokat szabott az admirális teljhatalmának, aki csak a katonaiügyekben kapott teljesen szabad kezet, a politikai és az adminisztratív jel-legû kérdésekben pedig �osztozkodnia� kellett a minisztertanáccsal. Azutóbbinak valóban volt ambíciója a rezsim egyfajta oligarchikus döntéshozó�kis parlamentjévé� válni, de csak úgy, hogy közben megõrizze a kormány-zati jellegét is. Kolcsak és szûkebb környezete részérõl viszont folyamatosantörténtek kísérletek arra, hogy korlátozzák e testület szerepét, és még in-kább �oligarchikusabbá� és �diktatórikusabbá� tegyék a hatalmukat. Idõvela fontos döntések meghozatala valóban a már említett Legfõbb KormányzóTanácsában történt. Kolcsak személy szerint mindig hangsúlyozta az egysé-ges irányító akarat szükségességét; a fõ probléma az volt, hogy különbözõszubjektív és objektív okoknál fogva az ilyen akarat hiányzott rezsimjébõl. Az �alkotmányos diktatúra� elmélet sehová nem vezet, azonkívül, hogynem felel meg a valóságnak. Nikolaus Katzer szerint nehéz �alkotmányosdiktatúráról� beszélni ott, ahol nincs alkotmány.106 Kolcsak diktatúrája sokkalinkább úgy jellemezhetõ, mint egy oligarchikus jellegû katonai-bürokrati-kus diktatúra. E diktatúra nem annyira az admirális egyszemélyes diktatú-rája, hanem inkább a rezsim néhány erõs emberének és azok apparátusai-nak a diktatúrája volt. Sõt a szibériai fehér rezsim igazából a sok félig-med-dig önálló helyi kis zsarnok �diktatúráinak halmaza� volt. Ebben a rezsimbenminden helyi parancsnok körülbelül annyi hatalommal bírt, amennyit csakmagára mert vállalni. A központban pedig egy katonai és bürokratikusklikk irányította Omszknak és a környékének az ügyeit, a fronton harcolóreguláris seregek mûveleteit, illetve a külpolitikát. A szibériai lakosság több-sége számára azonban a �kézzelfogható� hatalmat alapvetõen nem azomszki kormányzat, hanem a helyi különítményes zsarnokok képviselték.Ugyanakkor (és részben éppen a fentiek miatt) nagyon gyenge volt az aszövet, amely a központi hatalmat, a hatalom helyi ágenseit és a lakosságszéles rétegeit összekötötte. Azok a szervek, amelyek a lakosság és a hata-lom közötti kapcsolatot fenntarthatták volna, vagy nem mûködtek, vagy túlelavultak voltak, vagy a hatalom nem vette azokat igazából komolyan. Itttulajdonképpen egy �levegõben lógó diktatúráról� volt szó, amely bizonytalanvolt saját magában, azért sokszor nagyon hisztérikusan reagált. Minimálisvolt a társadalmi támogatottsága107 még azokban a széles polgári, alkalma-zotti és értelmiségi körökben is, amelyek potenciális bázisát képezték. En-nek az volt az oka, hogy a fehér diktatúra �befelé�, azaz a saját soraibannem tudta teljesíti a rendteremtési feladatait. Az �erõs kéz� követelése 1918folyamán ugyanis nemcsak a bolsevikok leverése miatt volt fontos és nép-szerû a társadalom tágan vett középrétegeiben, hanem az államiságnak és
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az alapvetõ állami struktúráknak az 1917 végén és az 1918 elején bekövet-kezett majdnem totális összeomlása nyomán kialakult káosz és önkénymegszüntetése miatt is. Az 1918 folyamán, azaz a vörös és a fehér rezsimekkialakulásának és stabilizálásának az évében tehát tulajdonképpen mindkéttábornak a saját háza táján kellett elkezdeni a �nagytakarítást� annak érde-kében, hogy mûködõképes irányító-szervezõ állami-társadalmi rendszerthozzanak létre. Ennek a rendszernek a segítségével pedig elõször a saját te-rületüket akarták birtokba venni, majd ezeknek a térségeknek az erõforrá-sait kihasználva le akarták gyõzni a fõ ellenfelüket. Részben erre utalt a kol-csakista minisztertanács 1918. november 20-i nyilatkozata is, amely tájékoz-tatni akarta a lakosságot a végbement fordulatról. A nyilatkozat szerint ahatalom egy kézben való koncentrálása arra volt hivatott, hogy egyrésztmegszüntesse a pártok államellenes tevékenységét, másrészt pedig meg-akadályozza az egyes katonai egységek önkényeskedését, mert az utóbbijelenség ��dezorganizálja a gazdasági életet és fenyegeti a társadalmi rendet ésnyugalmat��108 Kolcsak és kormányzata tehát tudatában volt annak, hogyaz atamanscsinajelenség ellen tenni kell valamit, ami egyben azt jelentette,hogy az admirálisnak a polgárháborút a saját táborán belüli rendteremtés-sel kellett volna elkezdeni, ez viszont nem következett be. Miért történt ezígy? A kérdés annál indokoltabb, mert az omszki fehérgárdista rezsim emi-att gyorsan elvesztette azoknak a társadalmi csoportoknak a bizalmát, ame-lyek érdekeltek voltak a rend megteremtésében. E csoportok pedig szociálisbázist nyújthattak volna az admirális rezsimjének. Ez nem jelenti azt, hogye csoportok egytõl egyig átmentek volna a bolsevik táborba, hanem inkábbpasszivitásba vonultak, és kiváró álláspontra helyezkedtek.Ezt a passzív, inkább semlegességre törekvõ magatartást az is erõsítette,hogy a fehér csapatok már az uralmuk elsõ hónapjaiban néhány olyanvéres megtorlást rendeztek a szibériai városokban, amelyek egyáltalán nemvoltak indokoltak, és elriasztották a lakosságot. Ezek az értelmetlen, véresleszámolások ugyan már Kolcsak hatalomra kerülése elõtt elkezdõdtek (pél-dául Annyenkov atamán csapatai még 1918 kora õsszel olyan mészárlásokatrendeztek, amelyek során több mint 500 felkelt altaji parasztot szó szerintlevágtak), de ezek a novemberi puccs után sem szûntek meg, pedig akkor alakosság éppen azt várta, hogy ilyen akciók többé nem lesznek. A legközis-mertebb az omszki munkásfelkelés leverésének az esete, amelyet ugyan va-lóban a bolsevikok szerveztek meg, az azt követõ megtorlások során azonbana fehér különítményesek nemcsak velük, hanem a puccsot ellenzõ eszer ésmensevik érzelmû ellenfeleikkel is leszámoltak. Nagyjából ezzel egyidejû-leg Ivanov-Rinov kozák ezredes egy nagy vasutassztrájkot vert le, és meg-félemlítésül több mint 500 embert ölt meg. Ennek nagy visszhangja volt Szi-béria városaiban, és meglehetõsen bizalmatlanná tette a városi lakosság szé-les rétegeit Kolcsak rezsimjével szemben, pedig a vasutasok hagyományo-san nem is annyira a bolsevikokhoz húztak, hanem inkább a mensevikek-
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hez és az eszerekhez. Az egyes omszki miniszterek (Ginsz és Szereb-rennyikov) is úgy érezték, hogy ezek a vérengzések jelentették azt a fordu-lópontot a városi lakosság fehér rezsimhez való viszonyában, amely után akolcsakista hatalom teljesen elvesztette a lakosság bizalmát.109 Pedig Szibé-riában a városi lakosságon belül egyáltalán nem a körülbelül háromnegyedmilliós munkásság dominált, hanem inkább a széles alkalmazotti, hivatal-noki, kispolgári-polgári és értelmiségi rétegek, amelyek mindenütt a bolse-vikellenes rezsimek potenciális bázisát alkották.110
Annak, hogy Szibériában végül nem sikerült olyan stabil és hatékony fe-hér rezsimet létrehozni, amely legalább a saját csapataival meg tudott volnabirkózni, több objektív és szubjektív oka volt. Az elsõ objektív ok nemcsakszibériai sajátosság volt, hanem tulajdonképpen az egész fehér mozgalmatjellemezte. Konkrétan arról volt szó, hogy a fehérgárdista ellenforrada-lomnak mindenütt nagyon szûk volt a társadalmi bázisa, amely ezenfelülnagyon heterogén is volt. A szociális bázisa kiszélesítése érdekében ugyan-akkor Kolcsak nagyon keveset tett, sõt eltérõen Gyenyikintõl, Vrangeltõl,Millertõl és Jugyenyicstõl még nyílt konfliktusba is keveredett a bolsevik-ellenes tábor másik jelentõs szegmensével, az eszerek vezette mérsékeltszocialistákkal. Ez a konfliktus az egész szibériai polgárháborúra rányomtaa bélyegét. A második objektív ok Szibéria és az orosz Távol-Kelet óriásikiterjedése és gyér infrastruktúrája volt. Ez eleve tág teret biztosított az ön-kénynek, hiszen a központi hatalom a technikai fejlettség adott színvonaláncsak nagyon nehezen tudta ellenõrizni sokszor a majdnem ezer kilométerrelévõ alárendeltjeit. Félig-meddig objektív oknak mondható a megfelelõenképzett szakemberkáderek hiánya, bár ez csak viszonylagos ok, mert Dél-Oroszországban azok jelenléte sem segített. Szibéria mégis a legprovinciáli-sabb volt az összes fehér terület közül, és ez éreztette a hatását.Szibériának ugyanakkor a fehérek szempontjából volt egy potenciáliselõnye, mégpedig azon viszonylagos szociális homogenitás, amely a többifehérgárdista régiótól megkülönböztette. Az Urálon túli kormányzóságokatnem jellemezte azon éles konfliktus a földbirtokosok és a földéhes parasz-tok között, mint például Oroszország európai kormányzóságait. A helyilakosság jelentõs részét kitevõ parasztságot tehát nem jellemezte különö-sebb földéhség, a jobbágykorszak szomorú emléke stb. A többi társadalmicsoport � az ipari munkásság, a vállalkozó polgárság és a széles alkalmazottiés kispolgári rétegek � erõviszonyai a már említett módon viszonylag ki-egyenlítettek voltak. Ezt a potenciális elõnyt viszont Kolcsak és környezeteegyáltalán nem tudta kihasználni, amiben a fenti objektív okok mellett na-gyon fontos szerepet játszottak a szubjektív tényezõk is. Ezek közül legfon-tosabb azon államszervezési gyengeség, amely annyira jellemezte a szibé-riai fehérek vezérkarát. Kolcsak politikai és vezetõi alkalmatlanságáról márvolt szó. Kolcsak abszolút módon alábecsülte küzdelmének összes olyan
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aspektusát, amely szorosan nem függött össze a hadászati problémákkal,pedig egy polgárháború idején a politikai, szociális és gazdasági szempon-toknak különösen nagy szerepe van. Az admirális a kor követelményeivelellentétben teljesen érzéketlen volt a belpolitikai kérdésekkel kapcsolato-san. A lakosságnak csak általános és homályos ígéreteket tett, ugyanakkoregységet és áldozatokat követelt tõle a bolsevizmus legyõzésének érdekében.A reformokat és a különbözõ jogszabályokat, amelyeket esetleg ellenjegyez-te is, a lelke mélyén valóban fölöslegeseknek tartotta, és ezek nem jelen-tettek számára többet, mint a politikusoknak tett formális engedmények.111
Ebbõl a szempontból jellemzõ a Ginsszel folytatott vitája, amelyet azutóbbi késõbb közölt a közvetlenül a háború után megírt visszaemlékezé-seiben. Kolcsak a következõket mondta a miniszterének, aki a komolyabbpolitikai programot és bizonyos reformokat sürgetett: �Tudja, én nem fûzöksok reményt az önök polgári törvényeihez, azért vagyok néha olyan ideges, amikorezekkel zaklatnak engem. Csak egy célt tûztem magam elé: megtörni a Vörös Had-sereget. Fõparancsnok vagyok, és semmilyen reformokkal nem foglalkozom. Önökcsak azokkal a törvényekkel foglalkozzanak, amelyek az adott pillanatban szüksége-sek, a többit majd az Alkotmányozó Gyûlésben hoznak meg� Most csak a hadsereg-nek dolgozzanak. Ön egyáltalán nem érti, hogy amennyiben vereséget szenvedünk,úgy is agyonlõnek minket, a legjobb törvényektõl függetlenül.� Ginsznek arra amegjegyzésére, hogy azért kell jó törvényeket alkotni, hogy a fehérek neszenvedjenek vereséget, Kolcsak a következõket válaszolta: �Nem, a dolog lé-nyege nem a törvényekben rejlik, hanem az emberekben. Minden rohad. Meg vagyokdöbbenve, hova süllyedtünk. Mit lehet csinálni akkor, amikor körös-körül csupántolvajok, gyávák vagy hülyék vannak� Sokkal inkább segítene rajtunk, ha önök(azaz a miniszterek � H. I.) a törvények gyártása helyett inkább agyonlövetnéneköt-hat aljas gazembert a milícia soraiból vagy pár spekulánst, ez sokkal többet se-gítene rajtunk. Miniszter mindent megtehet, amit csak akar. De senki nem csinálsemmit��112 Ez az idézet jól tükrözi azon jogi nihilizmust, amely az ad-mirálist is jellemezte. Az ilyen hozzáállással csak nehezen lehetett küzdenia lent, azaz a helyszínen uralkodó önkénnyel szemben, hiszen a rendetnem csupán az erélyes fellépéssel (bár fõleg azzal), hanem a mindenkirevonatkozó stabil és szilárd szabályokkal lehetett csak megteremteni. Ugyanakkor Kolcsak féltékenyen õrizte a hadsereg önállóságát, és a civilhatóságoknak a legcsekélyebb beleszólást sem akarta megengedni annakbelsõ ügyeibe, akkor sem, ha azok kifejezetten a politikai kérdésekkel függ-tek össze. Ginsz szerint az admirális számára a hadsereg alárendelése a pol-gári hatóságoknak valami elképzelhetetlen volt. A Legfõbb Kormányzó te-hát legcsekélyebb mértékben sem akart engedni az ország militarizálásából.�Értse meg, ettõl (azaz az állandósult hadiállapottól és az általános militarizá-lástól � H. I.) nem lehet megszabadulni. A polgárháborúnak könyörtelennek kelllenni. Azt parancsoltam az egységek parancsnokainak, hogy lõjék agyon az összes
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fogságba esett kommunistát. Vagy mi agyonlõjük õket, vagy õk minket. Így volt ezAngliában is a »rózsák háborúja« idején, így lesz ez nálunk is és egyáltalán mindenpolgárháborúban. Ha felszámolom a hadiállapotot, minket rögtön letartóztatnak bol-sevikok vagy eszerek, vagy akár a Gazdasági Tanácskozásunk tagjai��113 Kolcsaknem hitt abban sem, hogy bármilyen képviseleti szerv képes lesz változtatnia helyzeten, bár végül bizonyos engedményekbe e téren mégiscsak bele-ment. Szerinte a tankok és a pénzügyeket konszolidáló külföldi hitel a pol-gárháború szempontjából sokkal fontosabb, mint az összes jogszabály, re-form vagy tanácskozás. �A hatalmi szerkezet sokkal kevésbé fontos kérdés, mintaz ország tartalékai és az ellátása� � summázta végül a Legfõbb Kormányzó.114
A fentiek tükrében tehát nem meglepõ, hogy a fehérgárdista központihatalom nem sokat tett a �vojenscsina-� jelenség ellen. Ginsz azt azzal is ma-gyarázta, hogy Kolcsak annyira gyûlölte a �kerenscsinának� nevezett erõtlenhatalom által elõidézett (legalábbis szerinte) 1917-es kaotikus állapotokat,hogy a másik végletbe esett � az erõt megtestesítõ katonák kritikátlan pre-ferálásába és az önkényes lépéseik leplezésébe.115 Csakhogy ezzel még az1917-es állapotoknál is kaotikusabb és rosszabb helyzetet teremtett. Sõt aztkell mondani, hogy Szibériában még a többi fehér területtel összehason-lítva is nagyobb önkény és zûrzavar uralkodott. Mindezt ki kell egészítenimég egy fontos magyarázó körülménnyel, amely valószínûleg szintén sze-repet játszott a szibériai fehér kísérlet totális kudarcában. Nikolaus Katzernémet történész szerint ugyanis Oroszországban a tisztán katonai jellegûdiktatúra mint modell ismeretlen volt.116 (Legalábbis a 19. század elejétõl. �H. I.)A fehér Szibériában tehát fokozatosan elképesztõ állapotok alakultak ki.Morris, az USA tokiói nagykövete szerint, aki 1919 nyarán meglátogattaOmszkot, a fehérek területein nem létezett semmi, ami a polgári közigazga-tásra hasonlított volna. A kormány elvesztette minden kapcsolatát a lakos-ság különbözõ csoportjaival, a szövetkezetekkel, a zemsztvókkal, a politikaipártokkal és más olyan szervezetekkel, amelyek ismerik a helyzetet és segít-séget nyújthatnának neki. Az eredmény a majdnem totális paralízis lett,amely a legtöbb hatóságot jellemezte. Ebben a helyzetben teljesen átvettéka hatalmat a katonai egységek parancsnokai, akik viszont a módszereikkelaz egész lakosságot maguk ellen hangolták. A térségben teljes volt a pénz-ügyi és gazdasági csõd, amely alól csupán a csehszlovákok és a nyugatimérnökök által mûködtetett közlekedési hálózat a kivétel, az is csak rész-ben.117
A kolcsakista diktatúra terrorisztikus jellege felülkerekedett mindenegyéb aspektuson. A csapongó terror teljesen kiszámíthatatlan volt. Katzer
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szerint Szibériában tulajdonképpen eltûntek a határok az állam nevében,illetve az állam által elkövetett repressziók és az állam által egyébként üldö-zendõ bûncselekmények között.118 Kolcsak képtelensége arra, hogy mini-mális rendet teremtsen és biztosítsa a saját hátországának biztonságát, vé-gül a politikai és tényleges halálához egyaránt vezetett. 1919 végén márnemcsak a bolsevikokkal kellett küzdenie, hanem egy nagyon széles körûpartizánmozgalommal, az elégedetlen eszerek által szervezett egységekkel,amelyeket a régi szövetségese, Gajda cseh tábornok tisztjei is támogattak,sõt végén már a tisztjei közül is többen szimpatizálni kezdtek az eszerekkel.A rezsim demokratizálását és társadalmi bázisának kiterjesztését már olyanfehér tábornokok is követelték, mint Anatolij Pepeljajev vagy VlagyimirKappel. Az omszki kormány lassan légüres térben találta magát, és a sajátmenekülésérõl is csak nagyon nehezen tudott gondoskodni. Kolcsak, akit acsehszlovák légiósok nem voltak hajlandók megvédeni, szintén fogságbaesett. Elõször az eszer ellenállást koordináló Politikai Központ kezébe ke-rült, majd a következõ irkutszki hatalmi váltás során a bolsevikok vették õtát. Elkezdõdött az admirális kihallgatása, amelynek eredménye a könyvbentöbbször idézett kihallgatási jegyzõkönyv lett. A kolcsakista seregek marad-ványai, Kappel tábornokkal az élen tettek még egy kísérletet a fõparancs-nokuk kiszabadítására, és az iszonyú fagyok közepette gyorsan meneteltekIrkutszk felé. Ez megpecsételte Kolcsak sorsát. A Népbiztosok Tanácsaugyanis eredetileg Moszkvában akarta bíróság elé állítani az admirálist, deaz említett menetelés miatt úgy döntöttek, hogy helyben fogják agyonlõnia bukott Legfelsõbb Kormányzót, tulajdonképpen bírósági ítélet nélkül.Kolcsak a visszaemlékezések szerint méltósággal fogadta az Irkutszki Forra-dalmi Bizottság döntését. Ugyanúgy viselkedett 1920. február 7-én reggel,amikor a kivégzõosztag elé állt. Viktor Pepeljajevtõl eltérõen nem könyör-gött az életéért, csupán egy cigarettát kért még a halála elõtt.119
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VI. Észak-Oroszország

Észak-Oroszország a polgárháború marginálisabb színterei közé tartozott.Ennek ellenére rendelkezett néhány olyan sajátossággal, melyek szüksé-gessé teszik hatalmi szerkezetének behatóbb tanulmányozását. A legfõbbilyen sajátossága az, hogy itt sikerült végig megõrizni a jobboldali polgári ésa mérsékelt szocialista erõk ingatag koalícióját. E koalíció pedig a rezsim ha-talmi szerkezetén is éreztette hatását. Mindezt azonban viszonylagossá te-szi az a tény, hogy talán egyik jelentõsebb fehérgárdista rezsim sem függöttannyira az antanthatalmaktól, mint az észak-oroszországi ellenforradalom.

1. Az észak-oroszországi bolsevikellenes rezsim kialakulásának elõzményei
Az észak-oroszországi bolsevikellenes front gondolata nagyon korán meg-született, tulajdonképpen már néhány héttel az októberi események után.Ezen gondolat a fõvárosba akkreditált antantdiplomatákat és a gombamód-ra szaporodó pétervári bolsevikellenes csoportokat egyaránt foglalkoztatta.E csoportok jelentõs részét tagjaik saját bevallása szerint éppen az angol ésfrancia missziók finanszírozták, függetlenül azok politikai irányultságától.A szövetségeseknek csupán a bolsevikellenességük és fõleg németellenes-ségük számított, mert attól tartottak, hogy Oroszország a bolsevikok veze-tése alatt kiugrik a háborúból. Mi tette annyira vonzóvá Észak-Oroszországot az antanthatalmak és aszovjetellenes ellenálló csoportok számára? Az észak-oroszországi Mur-manszk és Arhangelszk jelentette 1917-ben azokat a kikötõket, amelyekösszekötötték Nyugatot és Oroszországot. 1915-tõl kezdve itt állomásozottegy kisebb szövetséges hajóraj is. 1918 elejére pedig Arhangelszk környé-kén komoly hadianyagkészletek gyûltek össze, melyeket az angolok és afranciák szállítottak ide. Az utóbbiak attól féltek, hogy ezek a majdnem 2,5milliárd dollár értékû készletek a németek kezébe kerülnek. Mindez termé-szetesen megmozgatta a szovjetellenes földalatti szervezetek fantáziáját is,és több pétervári csoport tervbe vette egy északi ellenálló bázis létrehozását.A szovjethatalom ellenfeleinek a helyzetét megkönnyítette az, hogy1917 végén északon is megerõsödtek a regionalista és autonomista törekvé-sek. Különösen igaz ez Murmanszk környékére, Karéliára és Pecsora vidé-kére. Természetesen ez felkeltette az angol és francia diplomaták és katonák
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figyelmét. Frederick Poole tábornok például, aki elõbb az ellátásért felelõsbrit misszió parancsnoka volt, majd az orosz északon mûködõ szövetségescsapatok fõparancsnoka lett, az egyik akkori levelében a következõket je-lentette Londonba: �Az összes eddig hallott tervbõl leginkább azon terv tetszettnekem, amelyben az Arhangelszk központú Északi Föderáció létrehozását javasol-ták.� Majd hozzátette: �Ahhoz, hogy berendezkedjünk Arhangelszkben, bõven elégegy hadihajó a kikötõben. Aztán megszerezhetnénk nyereséges erdõgazdálkodási ésvasúti koncessziókat, nem is beszélve a két orosz kikötõ fölötti ellenõrzésrõl.�1
A szovjethatalom mérsékelt szocialista ellenfelei sem tétlenkedtek. 1917decemberében Arhangelszkben összeült a nem bolsevik orientációjú szov-jetek, forradalmi bizottságok, zemsztvók és városi dumák, továbbá a szövet-kezeti és egyéb hasonló szervezetek északkeleti képviselõinek területi kong-resszusa. Összesen hét északi kormányzóság szervei és szervezetei képvi-seltették itt magukat. A kongresszus formálisan csupán gazdasági és szer-vezési kérdésekkel foglalkozott, a valóságban azonban egy bolsevikellenestanácskozásról volt szó, amely elítélte az októberi hatalomátvételt, és köve-telte a hatalom átadását az Alkotmányozó Gyûlés, illetve a zemsztvók és avárosi dumák kezébe.21918 elsõ felét tehát Észak-Oroszországban a nyugati nagyhatalmak, azorosz tiszti összeesküvõk és az ezen a vidéken befolyásos mérsékelt szocia-lista csoportok aktivizálódása jellemezte. A hatalomátvételre azonban csaknyár elején került sor, mégpedig a helyi szovjethatalom egyes képviselõi ésa nyugati szövetségesek hathatós segítségével. A helyi szovjet átállásával végbement murmanszki fordulat utat nyitottaz arhangelszki hatalomátvételnek, melynek koreográfiája azonban némi-leg más volt, itt ugyanis a különbözõ titkos helyi szervezetek hajtottákvégre az államcsínyt. Közülük legfontosabb a Georgij Csaplin orosz tenge-résztiszt által vezetett csoport volt, de több más kisebb csoport is részt vettaz eseményekben. Sõt a szervezkedés egyidejûleg több szálon is futott, mertnemcsak a fehér tisztek, hanem a térségben erõs eszerek és velük szövet-séges más csoportok is készültek a hatalomátvételre. Maga a fordulat nemvolt túl nehéz és véres, mert a szovjethatalom helyi képviselõi korán pánik-ba estek, és idõben elmenekültek Arhangelszkbõl. Az orosz összeesküvõkakciójukat gondosan elõkészítették, és egyeztették a szövetséges missziók-kal, amelyek fegyveres támogatást biztosítottak számukra, hiszen anélkül afehérek nem tudták volna hosszabb távon megtartani a hatalmat. Az igaz-sághoz hozzátartozik, hogy egyik félnek sem voltak jelentõsebb erõi észa-kon, a szovjethatalomnak például Arhangelszk környékén csak másfél ezerfegyverese volt, Csaplin és szövetségeseinek pedig még ennél is kevesebb.3
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Ilyen körülmények között sokat számított a térségben lévõ több ezer angol,francia, amerikai és szerb katona. Az arhangelszki fordulatnak volt egy fontos mozzanata: az orosz össze-esküvõk, akik megegyeztek az angolokkal, hogy átveszik a hatalmat és utá-na hivatalosan is meghívják a szövetséges csapatokat, arra törekedtek, hogyaz új orosz kormányzat még az antantcsapatok megérkezése elõtt alakuljonmeg. Erre fõleg az Oroszország Újjászületésének Szövetsége és a mögötteálló erõk törekedtek, de a gondolat nem volt teljesen idegen Csaplin kapi-tánytól sem, aki egyébként már majdnem fél éve szoros kapcsolatban állt azangol katonai misszió tisztjeivel, sõt északra is angol útlevéllel, Thomsonálnéven érkezett meg. Frederick Poole tábornokot, az angol katonai misszióparancsnokát egyenesen barátjának tekintette.4 Csaplin mellesleg kiválóanbeszélt angolul, mert az elsõ világháború alatt egy ideig a Balti-tengerenoperáló angol tengeralattjárón szolgált, a polgárháború utáni emigrációbanpedig az angol hadsereg tagja lett, sõt 1944-ben brit ezredesként részt vett anormandiai partraszállásban is.

2. Az új kormányzat születése
Közvetlenül a fordulat után az Arhangelszkbe ünnepélyesen bevonulószövetséges csapatokat tehát egy új orosz �kormány� várta. Ennek viszontfõleg az angolok nem örültek, és igazából hivatalosan soha nem ismerték el,olyan formában sem, mint a Murmanszki Kerületi Szovjetet, amellyel meg-kötötték az említett ideiglenes megállapodást. Milyen kormányról volt ittegyáltalán szó és hogyan született?Már elhangzott, hogy Csaplin kapitány csoportja nem az egyetlen bol-sevikellenes szervezet volt, amely északra összpontosította a figyelmét.Északon mûködött a Nyikolaj Sztarcev jobboldali kadet érzelmû jogászkörüli csoport, az Arhangelszkbe irányított önkénteseket Gerua tábornokszervezte, és végül, de nem utolsósorban 1918 tavaszán a radikálisan bolse-vikellenes eszereket, mensevikeket, népi szocialistákat és a baloldalibbérzelmû kadetokat tömörítõ Újjászületés Szövetsége vologdai csoportja isaktivizálódott.5 Az utóbbi szervezet különösen fontos szerepet játszott azészak-oroszországi eseményekben. A mérsékelt szocialista pártok ugyanishagyományosan jó pozíciókkal rendelkeztek a Moszkvától északra fekvõ,nem ipari jellegû kormányzóságokban. Az eszerek irányította helyi szövet-kezeti mozgalom anyagi bázisul szolgálhatott a bolsevikellenes erõk szer-vezkedéseinek.6 Az Újjászületés Szövetségének központi vezetõsége ezértmár korábban úgy döntött, hogy ahol csak lehet, helyi csoportokat hoz
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létre, amelyek feladata elõbb a szovjethatalom ellen irányuló felkelés kirob-bantása, utána pedig a helyi kormányzatok létrehozása lesz azzal a céllal,hogy azok együttes tevékenysége folytán újjászülethessen az orosz állam.7
A döntõen jobboldali szocialistákból álló Újjászületés Szövetsége taktikaiszövetségesnek tekintette a polgárságot és annak politikai képviselõit. Vég-sõ céljának az új Alkotmányozó Gyûlés megválasztását tûzte ki, mégpedigdemokratikus választójog alapján. Az új parlament megválasztásáig azon-ban létre akart hozni különbözõ helyi jellegû kormányokat vagy direk-tóriumokat, amelyek a kollektív vezetés elve alapján mûködnének.8 Tulaj-donképpen ilyen elvek vezérelték a Szövetség vologdai és arhangelszki cso-portját is. A szervezõk megérezve a külföldi szövetségesek potenciális ha-talmi túlsúlyát, az ellensúlyozás érdekében olyan személyt kerestek azészak-oroszországi kormányzat élére, aki megfelelõ tekintéllyel és népsze-rûséggel bír. Ezt az embert az idõs Nyikolaj Csajkovszkij személyében talál-ták meg.Nyikolaj Vasziljevics Csajkovszkij (1850�1926) jobbágytartó nemesi csa-ládban született. Ennek ellenére vagy talán éppen ezért sok más fiatal ne-meshez hasonlóan egyetemista korában, amely a mozgalmas és forrongó1860-as és 1870-es évekre esett, aktív narodnyikká vált és õ is illegális cso-portokat szervezett. Az általa vezetett szervezet sok tagját azonban 1874-ben letartóztatták. Csajkovszkij lelki válságba került és a vallásban találtvigaszt. Még ebben az évben családjával együtt távozott Oroszországból, ésmajdnem harminc éven át Londonban tartózkodott, ahol egy kereskedelmicégnél dolgozott. Az emigrációban is aktív narodnyik maradt, 1904-benbelépett az eszer pártba, késõbb pedig népi szocialista lett. Az elsõ orosz for-radalom idején hazatért és újból bekapcsolódott a politikába, ami miatt abörtönt is megjárta. Ezekben az években nagy figyelmet fordított a szövet-kezeti mozgalomra, amelyet különösen fontosnak tartott. Az elsõ világhá-ború kitörésekor honvédõ álláspontra helyezkedett, amely mellett végig ki-tartott. A forradalom után ellenezte az azonnali szociális reformokat a világ-háború idején, ugyanakkor deklarált szocialista maradt. Mint az Újjászüle-tés Szövetségének egyik legtekintélyesebb tagját 1918 nyarán Csajkovszkijta szervezõdõ Ufai Direktóriumba jelölték. Csajkovszkij északon keresztül elis indult Szibériába, azonban itt a készülõdõ hatalomátvétel szervezõimegkérték, hogy maradjon egy ideig és segítsen megszervezni a helyi kor-mányt.Az 1918. augusztus 2-án megalakult bolsevikellenes kormány hivatalosneve az Északi Terület Legfelsõbb Kormányzata (Verhovnoje upravlenyije Szever-noj oblasztyi) volt. Az elnevezés tehát valóban hangsúlyozta, hogy itt regio-nális, egy adott térségre korlátozódó ideiglenes hatalmi szervrõl van szó,olyannyira, hogy még a kormány szót is kerülték. Az egyes hatóságokat
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nem minisztériumoknak hívták, hanem részlegeknek (otgyel). Ebben is ha-sonlított a Komucsra, amely a minisztérium kifejezés helyett a hivatal, illet-ve a hatóság szót használta (vedomsztvo).9 Az Északi Terület Legfelsõbb Kor-mányzatának nevezett bolsevikellenes kormányt tehát döntõen az Orosz-ország Újjászületésének Szövetsége és az eszerek határozták meg. A Szö-vetség és az eszerek a több átfedés ellenére mégsem képviseltek azonospolitikai vonalat. A Szövetség eleve hajlandóbb volt együttmûködni a pol-gári erõkkel, ami a helyi eszerek vezetõirõl nem mondható el. Végül Csaj-kovszkij erõteljes nyomása alatt a helyi polgárság két képviselõjét is bevon-ták a kormányzatba. A legjelentõsebb eltérés az eszerek hivatalos állás-pontjától mégis az volt, hogy az új kormány nyilatkozata nem a �régi� Al-kotmányozó Gyûlés újbóli összehívását ígérte meg a lakosságnak, hanemaz új választásokat. Ebben rejlik a fõ különbség a Komucs és az Északi Te-rület Legfelsõbb Kormányzata között.10
Az új bolsevikellenes kormány összeállításáról Csajkovszkij még a for-dulat elõtt tájékoztatta Csaplint is, aki eredetileg egy �gyelovoj�, azaz lénye-gében polgári �szakértõ� kabinetet akart. Csaplin végül beleegyezett a komp-romisszumba, fõleg miután néhány polgári politikust és a jobboldali kadetSztarcevet is bevonták az új kormány létrehozásába. Az egészrõl egyébkéntkövetkezõ volt a véleménye: �A kormányalakítás kérdése tehát megoldódott,hiszen csak néhány nap maradt hátra, és nekünk valahogyan meg kellett állapod-nunk annak érdekében, hogy a szövetségesek Arhangelszkbe történõ bevonulása ide-jén nekik már számolniuk kelljen egy orosz »fehér« kormány létezésének tényével.Más kiutat akkor nem láttam, és bár Ny. V. Csajkovszkij egyrészt a magas kora mi-att, másrészt sok egyéb tényezõ miatt talán nem a legalkalmasabb ember volt a kor-mányalakításra, az Ufai Direktóriummal való kapcsolata, amelynek tagja voltAlekszejev tábornok is (eleinte legalább úgy tûnt � H. I.), a szememben nagypluszt jelentett, mert ezáltal a születõben lévõ »fehér« kormányok közötti szolidari-tás biztosítottnak tûnt.�11
Az Északi Terület Legfelsõbb Kormányzatának az arculatát a jobboldalitiszti csoportokkal történt konzultálás ellenére alapvetõen a helyi eszer cso-portok és az Oroszország Újjászületésének Szövetsége határozta meg aszövetségesekkel való különösebb egyeztetés nélkül. Az utóbbi tény nemnagyon tetszett a befolyásos brit katonai missziónak. Az orosz jobboldal ál-tal képviselt tiszti és polgári körök is elégedetlenek voltak az új kormánytúlzottan �baloldali� összetételével, ami már szeptemberben, tehát a kor-mány megalakulása után körülbelül egy hónappal a Csaplin által szervezettjobboldali puccshoz vezetett.
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3. Az Északi Terület Legfelsõbb Kormányzata és politikája
Az augusztusban megalakult kormányzati rendszer élén a már említettÉszaki Terület Legfelsõbb Kormányzata nevû szerv állt, amely magábanegyesítette a törvényhozói és végrehajtói hatalmat.12 A Komucshoz hason-lóan északon is az Alkotmányozó Gyûlésbe vagy a helyi önkormányzatiszervekbe beválasztott, azaz �demokratikusan legitimált� tagokból állt a re-zsim csúcsszerve. A kormány összesen 6 eszerbõl, 2 kadetbõl és magábólCsajkovszkijból állt, aki az eszer párttól jobbra és a kadetoktól balra helyez-kedõ népi szocialista párt híve volt. A két kadet kormánytagon kívül, akikkorábban csupán a városi önkormányzatok képviselõi voltak, az összestöbbi �miniszter� az elnökükkel együtt tagja volt az 1917 végén megválasz-tott tiszavirág-életû Alkotmányozó Gyûlésnek.13 Többségüket az északi kor-mányzóságokban választották meg (Vologda, Novgorod, Vjatka, Arhan-gelszk). Eredetileg ugyanis úgy tûnt, hogy az Északi Terület több kormány-zóságot foglal majd magába. A kormány ilyen összetételének alapvetõen arezsim demokratikus legitimációját kellett biztosítani, belföldön és külföl-dön egyaránt.14

Az új vezetés legelsõ intézkedései közé tartozott természetesen egyprogramadó deklaráció kibocsátása, amelyben megpróbálták tájékoztatni alakosságot a fordulat okairól, az új hatalom jellegérõl, illetve céljairól. Az1918. augusztus 2-án kibocsátott deklaráció az új rezsimet ideiglenes jelle-gûnek és demokratikusnak deklarálta. A nyilatkozat továbbá kimondta,hogy a térségben tartózkodó szövetséges csapatok nem rablók, hanem�Oroszország barátai és szövetségesei�, akiket a �törvényes forradalmi kormány ahelyi lakosság teljes egyetértésével� hívott meg. Azt is kimondták, hogy az újkormány az Oroszország Újjászületése Szövetségének kezdeményezésébõlalakult meg. Ennek kimondásához fõleg Csajkovszkij ragaszkodott. A kor-mány célja egyrészt az egységes összoroszországi hatalom létrehozásánakaz elõsegítése (a többi hasonló regionális kormánnyal egyetemben), más-részt pedig a térség irányításának a megszervezése.15
Az Északi Terület Legfelsõbb Kormányzata nem tagadta meg az 1917-esforradalom februári szakaszával való kontinuitást, sõt azt kifejezetten hang-súlyozta. Rendeleteit a �haza és a forradalom� megmentése nevében hoztameg. Az új rezsim az október elõtti állapotokat próbálta visszaállítani, ezttükrözték azok a rendeletei, amelyeket 1918 szeptemberében adtak ki. Amegszüntetett kormányzósági és járási szovjet szervek helyére az új hata-lom kormányzósági és járási kormánybiztosokat (pravityelsztvennije komisszari)nevezett ki. Az Arhangelszki kormányzóság kormánybiztosa NyikolajSztarcev, a helyi jobboldali kadetok tekintélyes képviselõje lett. Sztarcev a
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hadsereg fõparancsnokának kinevezett Csaplin kapitány közeli szövetsége-se és munkatársa volt az összeesküvés során. Ezáltal tehát a mérsékelt szo-cialistának nevezett kormány a két nagyon fontos hatalmi posztra a jobb-oldal képviselõit nevezte ki. Természetesen ez nem az új rezsim vezetõinekpolitikai tájékozatlanságából, hanem a térségben uralkodó konkrét erõvi-szonyokból következett. Sok más vidéken is a magukat demokratikusnak ésszocialistának tekintõ rezsimek jobboldali érzelmû tiszteket és hivatalno-kokat neveztek másodlagosnak és alárendeltnek tûnõ alacsonyabb végre-hajtási posztokra, ami rendszerint megbosszulta magát. A kormány következõ rendelete az egész északi területen visszaállítottaa kormányzósági, járási és voloszty szintû önkormányzatokat. Az önkor-mányzatok végrehajtó szerveinek számító városi és zemsztvo-elöljárósá-gokat a kormánybiztosok hívták össze, tulajdonképpen az 1917-es formá-ban és összetételben. A kivételt csak azok a tisztviselõk jelentették, akikegyüttmûködtek a szovjethatalommal. Az egész megoldásnak azonban volt egy �szépséghibája�, mégpedig amajdnem totális függõség a nyugati szövetségesektõl. Az antantcsapatok,valamint az élelmiszerekbõl és egyéb létszükségleti cikkekbõl álló segélyeknélkül ugyanis az orosz észak életképtelen és védtelen volt. Nem szabad el-felejteni, hogy itt az ország távoli, gyéren lakott, rossz talajminõségû pe-remvidékérõl volt szó. Amikor tervezték az északi bolsevikellenes fordula-tot, az összeesküvõk eredetileg több kormányzóságnyi területtel számoltak,miután azonban a szovjethatalomnak nyáron hamar sikerült leverni azeszerek által idõ elõtt kirobbantatott helyi felkeléseket Moszkva környékén,az antibolsevikok kezébe kisebb terület jutott, mint amire számítottak. Az újkormány hatalma tehát alapvetõen az Arhangelszki kormányzóságra, Mur-manszkra és az ezekkel a központokkal szomszédos vidékekre korlátozó-dott. Csaplin és támogatói a kormány megdöntése után egy tekintélyes és or-szágosan ismert orosz parancsnokot akartak hatalomra juttatni északon.16
Ilyen tábornok azonban nem tartózkodott Arhangelszkben, ezért másholkellett keresni. Csaplin Vlagyimir Gurkóra gondolt, miután azonban õ aszövetségesek számára túlzottan jobboldalinak tûnt, Jevgenyij Miller tábor-nok lett a legesélyesebb diktátorjelölt. A megfelelõ tábornokot tulajdonkép-pen nyilvánosan keresték, de természetesen nem mint a potenciális diktá-tort, hanem mint a fõparancsnokjelöltet.A jobboldali puccsra végül 1918. szeptember 6-án került sor. Csaplintisztjeinek két miniszter kivételével az egész kormányt sikerült letartóz-tatnia és elküldeni a Szolovecki-monostorba. Ez a fordulatnak azonban csaka könnyebbik része volt, a nehezebb, azaz az új hatalom szövetségesek éslakosság általi elfogadtatása még hátra volt. A két elmenekült kormánytagugyanis komoly agitációba kezdett vidéken a reakciós tisztek ellen. Az eszerpárt befolyása alatt álló értelmiségi csoportok, önkormányzatok és gazdasá-
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gi szövetkezetek is zúgolódtak. A környezõ falvak küldöttségei kezdtekmegjelenni a szövetségesek nagyköveteinél, és értetlenségüket fejezték ki atörténtek miatt. A fordulat egyébként az utóbbiak többsége számára ismeglepetés volt. Miután a térségben végsõ soron minden a szövetségesekképviselõinek akaratától függött, a puccs által kialakult helyzetet is õk �ol-dották meg�. Már másnap a puccs után összeült egy tanácskozás, amelyenrészt vett az amerikai (David Francis), a brit (F. O. Lindsey), a francia (JosephNoulens) és az olasz (Pietro della Torretta) nagykövet, továbbá Csaplin ésSztarcev, mint a fordulat fõ szervezõi. Leginkább az amerikai nagykövet el-lenezte az eseményeket, és arra utalt, hogy a demokratikus összetételû kor-mányok létezése Oroszországban magának Wilson elnöknek a kívánsága.Francis és Csaplin között éles vita alakult ki, amelyben a brit nagykövet pró-bált közvetíteni. Angol részrõl egyébként Poole tábornok teljes támogatá-sáról biztosította Csaplint.17 Miután az elsõ tanácskozás kudarcba fulladt,újabb értekezletet kellett tartani, amelyen végül sikerült kompromisszumosmegoldást találni. Ennek lényege az volt, hogy a letartóztatott miniszterekvisszatérnek Arhangelszkbe, aztán megalakul az új kormány a jobboldalszámára legellenszenvesebb eszer miniszterek nélkül, Csaplin és Sztarcevbenyújtják lemondásukat azzal, hogy az orosz erõk fõparancsnoki posztjáta szintén jobboldalinak számító Ivanov altengernagy veszi át.18 Csaplin ésSztarcev ugyan elkerülik a bíróságot, de a frontra kell menniük.

4. Az Északi Terület Ideiglenes Kormányának a létrejötte és összetétele
Csajkovszkij és társai ugyan visszatérhettek Arhangelszkbe, de pozíciójukmár nem volt a régi. Kiderült ugyanis, hogy mennyire sebezhetõek, és hogyaz egész hatalmuk csak a szövetséges diplomaták akaratától függ. Termé-szetesen ezt õk is érzékelték, az eszer párt helyi vezetõivel együtt. A kor-mány eszer többsége ebben a megalázó helyzetben tulajdonképpen teljesenkapitulált, és arra az álláspontra helyezkedett, hogy az idegen megszállásidején fölösleges tovább fenntartani egy olyan �baloldali� kormányt, amely-nek semmibe sem lesz beleszólása, csupán legitimálja a szövetségesek és akatonák korlátlan hatalmát. Úgy döntöttek, hogy a szövetségesek óhajánakmegfelelõen egy fõkormányzót, azaz generálgubernátort neveznek ki, akirea katonai és polgári hatalom egyaránt átszáll. Saját magukat pedig azzaloszlatták fel, hogy Ufában éppen kialakulóban van az összoroszországi jel-legû hatalom (Ufai Direktórium), amely fölöslegessé teszi a kormány to-vábbi fennmaradását. A generálgubernátor Nyikolaj Durov vezérkari ezre-des lett. Úgy tûnt tehát, hogy északon is gyõzedelmeskedik az egyszemé-lyes katonai diktatúra eszméje, hiszen Durov a tisztikar és a jobboldal em-bere volt. Akkor azonban megint közbelépett az Oroszország Újjászüle-
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tésének Szövetsége, amely Vlagyimir Ignatyev személyében egy erélyes ve-zetõvel rendelkezett a térségben. Eredetileg az eszer terrorista, majd népi szocialista Ignatyev csak né-hány nappal azelõtt érkezett meg Pétervárról, ahol az ellenálló tiszti csopor-tok szervezésével és egyéb illegális tevékenységgel foglalkozott. Ignatyevtiltakozott az eszerek ilyen jellegû kapitulálása ellen és egyáltalán az egysze-mélyes katonai diktatúra ellen. Arra emlékeztette a kormány tagjait, hogyaz Oroszország Újjászületésének Szövetsége, amely segítette létrehozni azészaki kormányzatot, mindig ellenezte a katonai diktatúrát. Hosszú gyõz-ködés után sikerült meggyõznie a minisztereket, hogy maradjanak a poszt-jukon, a generálgubernátort pedig szintén a kormány tagjává nevezzék ki.Durov természetesen nem rajongott ezért az ötletért, és védelmezni próbál-ta a frissen szerzett pozícióját. Egyre inkább nyilvánvaló volt, hogy ha ezígy folytatódik, nemsokára újabb puccs várható. A kormány ezért véglege-sen lemondott, és jogait az idõs Csajkovszkijra ruházta át, akit azzal bíztakmeg, hogy a megváltozott erõviszonyoknak megfelelõen próbálkozzon újkormányalakítással. Csajkovszkij döntõen az arhangelszki kereskedelmi-ipari polgári körök és a szövetségesek képviselõivel tárgyalt. Az eszer pártteljesen visszavonult a hatalomtól. Az új kormánynak tehát egyetlen szo-cialista tagja maradt, mégpedig maga Csajkovszkij, aki a kormányfõi posz-ton kívül megtartotta még a külügyi és a földmûvelésügyi tárcát.19 Egyetlenfontos kormányzati poszt, amit az új politikai konstellációban megõriztek abaloldalibb beállítottságú szovjetellenes erõk, az arhangelszki kormányzó-sági kormánybiztosi tisztség volt, amelyet Ignatyev töltötte be. Ez azért voltfontos, mert közvetlenül õ irányította a rendõrséget és a kormányzóságiállamapparátust. A megváltozott politikai kurzus érezhetõ volt a kormány bemutatkozónyilatkozatának hangvételén és fõbb hangsúlyain. A Csajkovszkij által aláírtnyilatkozat kiemelte, hogy az új kormány teljesen sajátos körülményekközött jött létre, a bolsevikok és a németek elleni harc idején, amikor azösszszövetségi feladatok és érdekek egyértelmûen dominálnak a helyi érde-kek felett. Oroszországot meg kell menteni a véres terrortól, illetve attól,hogy darabokra szabdalják. Ennek érdekében a kormány elsõdleges felada-tának tekintette az orosz hadsereg létrehozását. Ezért félre kell tenni a helyi,párt- és osztályérdekeket egyaránt, és fõleg azon kell gondolkodni, hogy aszövetségesekkel való együttmûködés minél zökkenõmentesebb legyen.20
Itt tehát már nincs semmilyen utalás a forradalom vívmányainak megõr-zésére, a dokumentum alapvetõen konkrét és rövid távú célkitûzéseketfogalmaz meg és igyekszik elkerülni a jövõ nagy kérdéseit. A polgári ösz-szetételû kormány élén egyetlen szocialistaként Nyikolaj Csajkovszkijállt. Helyzete ennek megfelelõen nem volt egyszerû, mert a centrumbatartó kormányfõ jobbról és balról egyaránt komoly támadásoknak volt ki-
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téve. Ugyanakkor éppen e hatvannyolc éves volt narodnyik forradalmárvolt az egyetlen civil, aki huzamos ideig egy fehérgárdista rezsim élén állt,bár gyakorlatilag csak 5 hónapon keresztül irányította kormánya munká-ját. 1919 januárjában formálisan megtartva a kormányfõi posztot Párizsbatávozott, ahol az orosz fehér külpolitikát irányító Orosz Politikai Delegá-ció tagja lett.Csajkovszkij eredetileg ellenezte Kolcsak admirális 1918. november 18-ipuccsát, amely fordulópontot jelentett a konzervatív jobboldali fehér és aközépre tartó mérsékelt szocialista és demokratikusabb szovjetellenes erõkviszonyában. Ennek ellenére a Kolcsak elleni nyílt fellépést nem tekintetteidõszerûnek, sõt egynesen károsnak vélte a bolsevikellenes ügy számára,bár sokáig õ is ellenezte azt, hogy az északi rezsim elismerje Kolcsakot abolsevikellenes tábor legfõbb vezetõjének.21 Amikor viszont késõbb a fehéradmirális felajánlotta neki, hogy lépjen be az omszki kormányába, elfogad-ta az ajánlatot. Más kérdés, hogy Kolcsak veresége miatt már nem volt idejeés lehetõsége fizikailag is csatlakozni az omszki kormányhoz. 1920 elejénGyenyikin tábornok felajánlott neki egy tárca nélküli miniszteri posztot a�demokratizálódó� rendszerében. Csajkovszkij megint késõn érkezett.Vrangel tábornok környezete a krími külügyek irányítását akarta rábízni azöreg narodnyikra, aki azonban ezt már nem vállalta, és végleg távozottOroszországból.22

5. Az északi rezsim kormányzati szerkezete és erõviszonyai
Az új északi kormány nemcsak összetételében és politikai orientációjábanvolt más, mint az elõzõ, de új nevet is választott magának. A hivatalos neveaz Északi Terület Ideiglenes Kormánya (Vremennoje pravityelsztvo Szevernojoblasztyi) lett. Tulajdonképpen új hatalmi rendszer alakult ki, amely fõbb vo-násaiban követte ugyan az elõzõ hónapban kialakult szerkezetet, de a meg-változott politikai konstelláció az egyes hatalmi szervek közötti erõeltoló-dást is jelentette. Az új rezsim kísérlet volt egy civil politikusokból álló kor-mány korlátozott felügyelete alatt mûködõ katonai diktatúra bevezetésére.E rezsimet ugyanakkor hatalmi többközpontúság jellemezte, és sokáig nemvolt egyértelmûen domináns vezetõje. Az észak-oroszországi rendszer hosszú ideig konszolidáltabbnak tûnt,mint a zavaros Szibéria és a majdnem áttekinthetetlen viszonyokkal ren-delkezõ Dél-Oroszország. Arhangelszket valóban nagyobb nyugalom ésstabilitás jellemezte, az itteni hatalmi fordulatok is kevésbé voltak véresek,mint máshol. Mindez fõleg a nyugati szövetségesek katonai és politikainyomásának, illetve mindennapi jelenlétének, továbbá Észak-Oroszországbelsõ homogenitásának, végül pedig a periferikus földrajzi elhelyezkedé-
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sének volt köszönhetõ. Ezenkívül fontos megemlíteni, hogy az északonmûködõ különbözõ bolsevikellenes erõk nagyobb önmérsékletet és egy-mással szembeni türelmet tanúsítottak, ami valószínûleg a saját gyengesé-gük tudatával és a területük kiszolgáltatottságával függött össze. Ezt a viszonylagos hatalmi egyensúlyt Csajkovszkij némileg szerényte-lenül az északon kialakult és nevével fémjelzett hatalmi szerkezetnek tulaj-donította. Ezt annyira komolyan gondolta, hogy 1919 áprilisában Párizsbóllevelet írt Gyenyikin tábornoknak, amelyben a tábornok figyelmébe aján-lotta saját rendszerét mint optimális és követendõ példát. E levél, bár ter-mészetesen semmilyen hatással nem volt a Csajkovszkijnál sokkal erõsebbGyenyikinre, fontos dokumentum az utókor számára, legalábbis ami azészaki rezsim felépítését illeti.Csajkovszkijt a levél megírása során a Gyenyikin hadseregei sorsáértvaló aggodalom vezérelte, mert sokat hallott az Önkéntes Hadsereg reak-ciós jellegérõl és az ebbõl eredõ problémákról. A levélben az öreg kormány-fõ a következõképpen foglalta össze lépése indokait: �A sors akaratából kez-deményezõ szerepet játszottam a hatalom megszervezésében az északi területen,mégpedig abban az idõben, amikor egyidejûleg fel kellett szabadítani ezt a területeta bolsevikoktól, továbbá felvenni a kapcsolatot a szövetséges parancsnoksággal, és aszövetségesek védelme alatt újjáépíteni a saját orosz haderõt. A nyolc hónapos mun-ka után elégedetten megállapíthatom, hogy pozitív eredményeket értünk el, melyeketengedelmével tudomására hozok.Hatalmi rendszerünk megszervezésénél két alapvetõ feltevésbõl indultunk ki:1. a háború idején a politikai irányítás, azaz a kormány egész szervezete a Fõpa-rancsnokság operatív akcióinak kiszolgálására kell hogy irányuljon, és 2. ugyanak-kor a kormánynak a lakosság szemében meg kell õriznie önállóságát, sõt a kormány-nak egyrészt a lakosság jogainak és szabadságának a védelmezõje kell lennie, más-részt pedig a lakosság és a katonai vezetés közötti közvetítõként is szolgálnia kell�A fenti két követelmény megvalósítása érdekében a következõket tettük:1. A katonai generálgubernátor (E. K. Miller tábornok) személyében a kormá-nyon belül létrehoztuk a katonai hátország irányításának szilárd szervét. Miller tá-bornok ezzel egyidejûleg a hadügyminiszteri, továbbá a távközlési és postaminiszteriposztot tölti be, továbbá szervezetileg (de nem operatív értelemben) neki alárendel-ten mûködik az orosz fegyveres erõk parancsnoka (V. V. Marusevszkij tábornok), akiviszont az operatív értelemben közvetlenül a szövetséges haderõ fõparancsnoka (azazIronside tábornok) alá tartozik.2. A katonai generálgubernátor ugyanakkor a minisztertanács (Az ÉszakiTerület Ideiglenes Kormánya) egyenrangú tagja. A kormány elnöke én voltam, demost távollétem alatt a helyettesem vezeti az üléseit. Mindkettõnket általános sza-vazással az északi kormányzóságok lakossága választott be az Alkotmányozó Gyû-lésbe, illetve a helyi városi duma elöljáróságába. A generálgubernátor így egyetlenkomoly döntést sem hozhat a kormány tudta és beleegyezése nélkül, sõt beszámolniköteles a kormánynak a hadmûveletekrõl�Ily módon tehát a következõ szerkezet tárul elénk: a katonai fõparancsnoké
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ugyan a hatalom összessége, ténylegesen azonban törzsével együtt csupán az opera-tív tevékenységgel van elfoglalva. E tevékenység során a kormánytól és a generál-gubernátortól is követelheti a közremûködést. Az ország politikai irányításába afõparancsnok nem avatkozik be, és ezt nem engedi át a neki alárendelt személyekneksem, bár formálisan, a hadiállapot értelmében joga lenne hozzá. Ezzel a joggal vi-szont csak a végszükség esetében és a halaszthatatlan operatív intézkedések meg-tétele érdekében él� Ennek köszönhetõen a kormány tekintélyét az országban nemgyengíti a fõparancsnok párhuzamos hatalma�Milyenek lesznek tehát az ily módon szervezett hatalom jövõbeli perspektívái?Nincsenek kételyeink efelõl. Nem félünk a következõ perspektívát felvázolni alakosság elõtt: a hadmûveleteknek a bolsevik haderõ eltûnése vagy a felette aratottgyõzelmünk folytán bekövetkezett beszüntetése esetén a fõparancsnok funkciói oka-fogyottá válnak, és a szövetséges csapatok elhagyják az orosz területet. A generál-gubernátornak csak hadügyminiszteri poszt marad, a többi általa irányított minisz-térium az illetékes önálló miniszterekhez megy át. Az orosz haderõ parancsnoka azösszoroszországi fõparancsnokságnak alárendelt körzeti parancsnokká válik. A ma-radék kormány funkciói pedig kibõvülnek�A fenti módon feltehetõen sikerült megoldanunk a szövetséges csapatok (és azokparancsnoksága) és a lakosság közötti közvetítés feladatát. Ezzel azonban az ügymég nem ért véget. Nekünk úgy tûnik, sikerült rátapintanunk a forradalom utániátmeneti idõszak megfelelõ hatalmi szerkezetére. Ebben az idõszakban vissza kellállítani a lakosság bizalmát a hatalomhoz, ami alighanem az egyik legnehezebb éslegfontosabb feladat lesz a rend- és béketeremtéshez szükséges haderõ visszaállításaután.�23 Az egyébként naiv Csajkovszkij ugyanis megérezte, hogy a bolse-vizmus megdöntése után sötét szélsõséges katonai reakció fog tombolni azországban, amely tompítására már elõre biztosítékokat akart becsempésznia hatalmi rendszerbe. A következõ kérdés az, hogy a kormányfõ által felvázolt idealizált képmennyire felelt meg a valóságnak? Milyen erõk mûködtették a rezsimet, ésmilyen volt az erejük? Az idõk folyamán milyen átalakuláson ment át azészaki rezsim? Csak e három kérdés körbejárásával lehet árnyaltabb képetalkotni az északi állapotokról. Az északi kormány a többi fehérgárdista kor-mányhoz hasonlóan nem egyszerûen csak a végrehajtó hatalom legfõbbszerve volt, hanem ellátta a törvényhozási feladatokat is, hiszen Észak-Oroszországban sem mûködött a kormányzatot ellenõrzõ választott vagydelegált képviseleti szerv. Történtek ugyan kísérletek egy ilyen szerv létre-hozására, de egyik próbálkozás sem járt sikerrel. A kormány mögött alapve-tõen két politikai erõ állt � a már többször említett Oroszország Újjászüle-tésének Szövetsége és a helyi vagyonos rétegeket képviselõ polgári jobb-oldal, amely a Nemzeti Szövetségben (Nacionalnij szojuz) tömörült. Ez aszervezet közel állt az Összoroszországi Nemzeti Központhoz, bár a kortár-
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sak visszaemlékezései szerint annál kevésbé volt �kulturált és kifinomult�.24
A jobboldali Marusevszkij tábornok sem volt túl jó véleményen e szövet-ség tagjairól. Fõleg a provokatív monarchista viselkedésüket kifogásolta.25
A soraiban ott voltak a helyi kadetok képviselõi, a jobboldali monarchistatisztek, õket támogatta a helyi nagytõkéseket képviselõ tõzsdebizottság és akereskedõk és iparosok szervezetei. Az orosz jobboldalt csendben támogat-ták a brit és francia katonatisztek, a szövetséges kémelhárítás és részben adiplomaták is. Az �új� rendszerben az eszerek és a mensevikek tulajdon-képpen a rezsim legális ellenzékét alkották, akkor is, ha a kormánynak voltnéhány szocialista minisztere. Ettõl függetlenül a fõ tendencia egészen 1919végéig inkább a folyamatos jobbratolódás volt. 

6. Önkormányzati szervek a fehér északon
Az arhangelszki bolsevikellenes jobboldal és baloldal látványos küzdelme aterületi képviseleti szerv híján leginkább az újraválasztott ArhangelszkiVárosi Dumában zajlott. Az 1919 tavaszán megtartott választásokon kéterõs blokk versenyzett egymással a hatalomért. A jobboldali listát támogat-ták a kadetok, a háztulajdonosok, kereskedõk és iparosok, illetve a helyipapság. A választási lista élén Maximilian Filonyenko jogász állt, aki ugyaneredetileg eszer volt, de késõbb annyira jobbratolódott, hogy 1918-ban márõ volt az arhangelszki Nemzeti Szövetség egyik vezetõ politikusa és ideoló-gusa. A baloldali blokkot eszerek, mensevikek és a szakszervezetek hoztáklétre. A választásokat az utóbbiak nyerték meg, de csak 5-6 fõs többséggelrendelkeztek a dumában.26 A duma mozgásterét egyébként nagymértékbenmeghatározta a kormányzattól való pénzügyi függõsége, ami miatt nemválhatott igazán ellenzéki fórummá. 1919 tavaszán sor került a kormányzósági, a járási és a voloszty zemszt-voválasztásokra is, amelyeket rendszerint az eszerek nyerték meg, ezzelmegõrizve a még 1917-ben szerzett pozícióikat. Északon ezáltal érdekeshelyzet alakult ki. A vidék a legális ellenzéki eszerek teljes befolyása alá ke-rült. Az illegális bolsevikok pozíciói leginkább Murmanszkban voltak erõ-sek, ahol a legtöbb munkás tartózkodott. Arhangelszk város a maga keres-kedõ hagyományaival, erõs vállalkozó polgárságával és széles alkalmazot-
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24 Ignatyev kormánybiztos szerint ��lényegében minden társadalmi hagyomány nél-küli társaságról volt szó, amelytõl idegen volt még a régi cenzusos elemek és zemsztvo-,illetve dumaképviselõk feltételes demokratikus ideológiája is. Az orosz forradalom általmegijesztett olyan kispolgárokról volt szó, akik számára a cárizmus paradicsomnak tûntahhoz képest, amit az alapvetõ szociális reformok perspektívája ígért nekik�� Lásd:Ignatyev, V. I.: i. m. 127.
25 Marusevszkij, V. V.: i. m. 236.
26 Ignatyev, V. I.: i. m. 127.



ti és hivatalnoki rétegeivel a bolsevikellenes centrum és jobboldal bázisávávált.27
A térség legjelentõsebb önkormányzati testülete az Arhangelszki Kor-mányzósági Zemsztvo lett, amely döntõen az eszerekbõl állt. Miután azon-ban az eszer párt soha sem volt egy homogén csoportosulás, a zemsztvo-gyûlésben ülésezõ eszerek három markáns irányzatra oszlottak � a honvé-dõ jobboldalra, a Viktor Csernov pártelnököt követõ centrumra és a tábor-nokokkal szemben kritikus baloldalra. Az említett szárnyak közül inkább acentrum dominált, a jobboldali és baloldali frakció súlya viszont idõrõlidõre megnõtt. A zemsztvo eszer többségének egyik legfõbb célkitûzése azvolt, hogy nyomást gyakoroljon a jobbra tolódó kormányzatra és mérsékel-je a diktatórikus törekvéseket. Ugyanakkor védeni próbálta a sajtó szabadmozgásterét és a forradalom során kialakult földviszonyokat. Az ellenzéki-ségének ugyanakkor határokat szabott a pénzügyi kiszolgáltatottsága,amely hasonló volt, mint a városi duma esetében.28
A fenti problémákon kívül a zemsztvo és a városi duma egyaránt döntõ-en a konkrét napi problémák megoldásával próbált foglalkozni.29 Ezt egyéb-ként a kormány is elvárta ezektõl a szervektõl, amikor pénzügyi segítség-ben részesítette ezeket. Dobrovolszkij szerint ezért a zemsztvo és a dumarészben úgy mûködött, mint a lakosság által választott, de a kormány általfinanszírozott közigazgatási apparátusok.30

7. Az északi rezsim a tábornoki diktatúrához vezetõ úton
Hogyan is jellemezhetõ azon rezsim, amely északon alakult ki 1918 szep-tembere után? Erre a kérdésre nehezebb válaszolni, mint Gyenyikin, Vran-gel vagy Kolcsak rezsimjeinek esetében, amelyek mind deklarált katonaidiktatúrák voltak. Általában az északi rezsimet is katonai diktatúrának te-kintik, de olyan diktatúrának, amely fokozatosan alakult ki, és nem szakí-tott teljesen az elõzõ rendszerrel, sõt inkább úgy jellemezhetõ, hogy annakformális kereteit fenntartva tartalmilag alakult át tábornoki diktatúrává.E rezsim fontos szereplõi egyébként a kormányuk hatalmát nem tekintettékdiktatórikusnak. A csaplini fordulat utáni észak-oroszországi fehér kormányzat legin-kább oligarchikus testületnek tekinthetõ, amelyben a domináns szerepet akülföldi szövetségesek gyámkodása mellett viszonylag hosszú ideig a civilpolitikusok játszották. Az is igaz, hogy ezeknek a provinciális civil politiku-
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28 Szokolov, B. F.: Pagyenyije Szevernoj Oblasztyi. BSz. II. kötet. 384.
29 Ignatyev, V. I.: i. m. 134.
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soknak a kormányfõt leszámítva minimális volt a tekintélyük. E tekintélyCsajkovszkij távozása után még jobban csökkent. Az ûrt pedig az elõrenyo-muló tábornokok töltötték be, akik nyomulása azonban fokozatos és vi-szonylag �tapintatos� volt.Nyikolaj Csajkovszkij után Pavel Zubov került a kormány élére, de an-nak erõs emberévé idõvel Jevgenyij Ludwig Karlovics Miller tábornok vált.Miller német nemesi családból származott, amely már régóta az orosz ural-kodók szolgálatában állt. Sokáig katonai attasé volt különbözõ országok-ban, az elsõ világháború alatt pedig hadtestparancsnokként harcolt. 1917augusztusától Olaszországban képviselte az orosz Fõhadiszállást. Innen hív-ták meg Arhangelszkbe, hogy katonai tapasztalatokkal segítse a kormányt.Északra csak néhány héttel Csajkovszkij távozása elõtt érkezett. Akkor márMarusevszkij tábornok szervezte az északi orosz haderõt. Mindkét tábor-nokot tulajdonképpen ismeretlenül hívta meg az északi kormány,31 amely-nek nem voltak saját fõtiszti káderei, a miniszterek viszont úgy érezték,hogy a szövetségesek miatt szükség van tapasztalt, tekintélyes és az idegennyelveket jól beszélõ magas rangú orosz tisztekre.Miután Marusevszkij elõbb érkezett meg, már volt tekintélye a hadse-regben, Miller néhány hónapon át nem vette el tõle a haderõ ténylegesirányítását, hanem inkább a hadsereget érintõ adminisztratív és gazdaságiügyek intézését látta el. Ezenkívül õ volt a hadügyminiszter is. Ez a meg-osztás azért is jónak tûnt, mert Miller valóságban inkább katonabürokratavolt, mint hadvezér, Marusevszkij tábornok viszont a kortársak visszaemlé-kezései szerint éppen ellenkezõleg, ügyes katona volt, aki ráadásul sok fe-hér tábornoktól eltérõen hamar felfogta, hogy a polgárháború más parancs-nokot kíván, mint a hagyományos nemzetek közötti háború.32
Miller elõretörése csak lassan indult el. A megérkezése után kisebb kor-mányátalakításra került sor, mert az Újjászületés Szövetsége némileg ellen-súlyozni akarta a tekintélyelvû tábornok megjelenését. Ezért Ignatyev, akieddig kormányzósági kormánybiztos volt, a belügyi tárca élére került. Igna-tyev, akinek hatáskörébe tartozott a helyi milícia is, tulajdonképpen egyfaj-ta biztosítékul szolgált az esetleges jobboldali puccsokkal szemben. A pol-gári közigazgatás feletti hatalmát már meg kellett osztani Miller tábornok-kal, aki generálgubernátor és formálisan a haderõ legfõbb vezetõje volt. Azadott körülmények között viszont majdnem elképzelhetetlen lett volna,hogy Miller hadügyminiszter és fõparancsnok a generálgubernátori pozí-ciójában alá legyen rendelve a baloldali hírében álló Ignatyev belügyminisz-ternek. Emiatt furcsa dualizmus alakult ki a belügyek irányítása terén:Miller mint generálgubernátor ugyan alá volt rendelve Ignatyev belügymi-niszternek, de az utóbbi is alá volt rendelve neki, hiszen a kormányzóságikormánybiztos a generálgubernátor alatti tisztség volt. Ignatyev pedig meg-
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tartotta ezt a fontos hatalmi funkcióját.33 E logikátlan konstrukció eleintemég úgy-ahogy mûködött, amikor azonban 1919 áprilisában Kolcsak mintLegfõbb Kormányzó Millert kinevezte fõparancsnokká, az egész értelmétvesztette, és fikcióvá vált az említett egyensúly. Miller fokozatosan egyre több tárcát a közvetlen irányítása alá vont.Végül már nemcsak a hadügyekért, a közlekedésért és a távközlésért felelt,hanem a külügyekért is. A jobboldali körökben a legerõsebb legitimációtmégiscsak Kolcsak kinevezése jelentette. Nyáron pedig, Marusevszkij távo-zása után a hadsereg valódi irányítását is átvette. Teljhatalmának utolsóakadálya Ignatyev volt, akivel eleinte megpróbálták elosztani egymás kö-zött a belügyi jellegû ügyeket. Ignatyev hatáskörébe kerültek a helyi önkor-mányzatokkal kapcsolatos feladatok, illetve a rendõrség szervezése. A kato-nai kémelhárítás, továbbá a cenzúra, a felderítés és egyéb hasonló jellegûfeladatok Millerhez tartoztak. Természetesen a megosztás ellenére idõrõlidõre felmerültek az ellentétek, amelyek véglegesen csak Ignatyev távozá-sával szûntek meg. Ennek ellenére az utóbbi nem volt rossz véleményenMillerrõl, akit mégiscsak politikai ellenfelének tekintett.Miller tábornok Ignatyev szerint meglehetõsen mérsékelt és visszafogottember volt, aki azonban nem nagyon fogta fel a forradalom következtébenvégbement változásokat.34 A katonai és részben diplomáciai szférán kívülnem volt tapasztalata. Ignatyev szerint például egyszer megkérdezte tõlemi is az a zemsztvo. A belügyminiszter tudta, hogy a tábornok konzervatívmonarchista, de elismerte, hogy a nézeteit ügyesen leplezte, és elképzelé-seit viszonylag tapintatosan érvényesítette.35

8. A fehér észak általános jellemzése
Az észak-oroszországi polgárháborúnak voltak olyan sajátos vonásai, ame-lyek nélkül nem lehet megérteni az északi rezsim szerkezetét és mûködését.Az elsõ fontos sajátosság az északi hadszíntér marginalitása volt. A másiksajátosság a külföldi intervenciósok szokatlanul nagy szerepében rejlik. Azorosz kormányzati és katonai szervek a külföldi szövetségesek erõteljesjelenléte miatt ezért csak másodlagos fontosságúak voltak. Marusevszkij tá-bornok úgy jellemezte a kialakult helyzetet, hogy az orosz fehér kormány-zat a szövetségesek �gondnoksága� alatt állt.36 A külföldiek gyámkodása ter-mészetesen nemcsak a jelentõs anyagi segítséggel járt, hanem akaratuknyers érvényesítésével és az orosz ügyekbe való nyílt beavatkozással is. Azutóbbi tény egyik következménye az volt, hogy a politikailag gyengébb jobb-oldal felülreprezentált volt az erõsebb, de a szövetségesek által mellõzött
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eszerekkel szemben. A külföldi jelenlét egyik legnagyobb elõnye a viszony-lag konszolidált gazdasági, pénzügyi és közbiztonsági állapotok megte-remtése volt, illetve az oroszok belsõ konfliktusainak a tompítása. Mindenprobléma ellenére végül északon valósult meg az orosz bolsevikellenestábor két nagy tömbjének, a kadet-monarchista-katonai jobboldalnak és azeszer-mensevik-népi-szocialista baloldalnak a szimbiózisa, bár meglehetõ-sen torz formában. Ez a szimbiózis természetesen nemcsak a szövetségesekmérséklõ hatásának javára írható, hanem részben Észak-Oroszország sajá-tosan kiegyenlített társadalomszerkezetének is köszönhetõ. Az észak tár-sadalma ugyanis homogénebb volt a központi vagy a déli vidékek társadal-mánál. A vidéki lakosok többsége a viszonylag jómódú és önálló, a jobbágyságintézményét nem nagyon ismerõ parasztsághoz tartozott. A térség ugyan-akkor nem ismerte az arisztokráciát és a komolyabb nagybirtokot sem. A vá-rosi lakosság pedig a kis létszámú munkásságból, értelmiségbõl és gazdagpolgárságból, illetve a nagy létszámú kispolgárságból és alkalmazotti ré-tegekbõl állt. A térségben sok értékesítõ- és fogyasztószövetkezet mûködött,amely segítette a farmer típusú mezõgazdaságot. Az Észak-Oroszországbanmeghatározó parasztság és kispolgárság hagyományosan az eszerek befo-lyása alatt állt. A vállalkozó polgárság és jómódú értelmiség � úgy, mintmáshol is � inkább a kadetokkal vagy más jobboldali csoportokkal szimpa-tizált. A jobboldal önmagában, a szövetségesek és a többnyire máshonnanszármazó tisztek segítsége nélkül nem tudta volna ellensúlyozni az eszerbefolyást. Nagyon fontos stabilizáló tényezõ volt még az, hogy északon tu-lajdonképpen nem létezett nemzetiségi kérdés, ami sok belsõ konfliktustólóvta meg a térséget.A fehér haderõ itt is a monarchista érzelmû fõtisztikar vezetése alatt állt.Ugyanakkor a monarchista propagandát nem volt célszerû nyíltan folytat-ni, mert azt nemcsak a lakosság többsége, hanem a külföldi diplomaták je-lentõs része sem nézte jó szemmel. Az egyensúly szempontjából viszontfontos volt, hogy a tisztikar egy része inkább �demokratikus�, azaz mérsé-kelt szocialista elkötelezettségû volt. Fõleg a helyi lakosok közül származónem hivatásos tisztek tartoztak ebbe a csoportba. Nagyon fontos tényezõ abelsõ erõviszonyok szempontjából továbbá az, hogy a körülbelül 50 000 fõsÉszaki Hadsereg jelentõs részét a fehér partizánok alkották, akik döntõenazokból a falvakból verbuválódtak, amelyek annak idején valamilyen oknálfogva konfliktusba keveredtek a szovjethatalommal. Ezek a csapatok sajátszülõföldjükhöz ragaszkodtak, nem szívesen harcoltak máshol, otthon vi-szont õk voltak a legjobb és ugyanakkor a legkegyetlenebb harcosok. A fe-hér partizánokat többnyire helyi tisztek vezették. Majdnem mindannyianaz eszer párt közvetett befolyása alatt álltak, hiszen a helyi parasztokról ésfalusi értelmiségiekrõl volt szó. A fehér haderõ másik részét a bolsevikelle-nes önkéntesek, a sorozott helyi lakosok és végül az átpártolt vörös katonákalkották. Leszámítva a fehér partizánfrontokat, ahol sok kegyetlenkedéstörtént, az északi fehérek általában ügyeltek arra, hogy emberségesen bán-
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janak a hadifoglyokkal, akiket rendszerint rövid átképzés után saját csapa-taikba soroztak. Ennek egyik váratlan következménye a katonai zendüléseksora volt. Mindez együttvéve viszont északon némileg tompította a polgár-háború élét.  Mindezeken kívül meg kell említeni, hogy az Északi Hadsereg viszony-lag jó felszereléssel és ellátással rendelkezett, ami azért fontos, mert ezenellátottság némileg csökkentette a rablások számát és általában a fosztoga-tást. Továbbá a tisztek és a katonák között itt jobbára nem létezett az a mélyszakadék, amely más fehér frontokat jellemzett. A parancsnokok és a helyipolitikai erõk sok figyelmet fordítottak a katonák politikai befolyásolásáraés nevelésére, bár távolról sem annyit, mint a vörös oldalon. Fõleg a helyitisztek és a csapataik kerültek közel egymáshoz. Ennek egyik következmé-nye az volt, hogy az összeomlás napjaiban a paraszt származású kiskatonáksegítették kedvelt tisztjeiket, sokszor bujtatták õket, hiszen mindenki tudta,hogy a vörösterror leginkább ellenük fog irányulni. Ebben valószínûleg azis szerepet játszott, hogy északon, leszámítva a már említett partizánfron-tokat, a fehérek igyekeztek elkerülni azokat a parasztságot sújtó nagy rep-resszív akciókat, amelyek Szibériát és Dél-Oroszországot jellemezték. Egyik arhangelszki kormánynak sem volt különösebb tekintélye, hiszenmindenki tudta, hogy az igazi hatalom a szövetséges misszió élén álló angoltábornokok, illetve késõbb Miller tábornok kezében van. Ez viszont nemjelenti azt, hogy az Északi Terület Ideiglenes Kormánya ugyanolyan blöff ésálcázás lett volna, mint a Jugyenyics tábornok mellett mûködõ és mindenkiáltal csak angol kreatúrának tekintett Északnyugati Kormány. Az utóbbivala fehér tábornokok egyáltalán nem számoltak. Északon azért némileg eltérõvolt a helyzet. A kormány valóban gyenge és színtelen volt, sõt valóságbana kormány formális jogfolytonossága mellett itt is kialakult katonai dikta-túra, a kormányra mint az egyeztetõ fórumra azért végig szükség volt, amitjó érzékkel Miller is felfogott, és nem oszlatta fel ezt a testületet. Miller nemakarta, illetve nem merte követni Kolcsak politikáját, amely az eszerekkelvaló szakításhoz vezetett. Északon ez még gyorsabb politikai öngyilkossá-got jelentett volna, mint Szibériában, pedig ott is azzal volt egyenértékû.
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VII. Északnyugat-Oroszország

Az Oroszország északnyugati területein létrejött fehérgárdista tábornokirezsim genézise még a szibériainál és dél-oroszországinál is bonyolultabb ésfordulatosabb volt. Mit is kell azonban érteni az Északnyugat-Oroszországalatt? Szûkebb értelemben az oroszok és részben beloruszok által lakottPszkovi és Pétervári kormányzóságról van itt szó, tágabb értelemben pediga Baltikum is beletartozhat ebbe a fogalomba. A jelen fejezetben inkább aszûkebb meghatározás a fontos. Északnyugat � annak ellenére, hogy Péter-vár közvetlen szomszédságában volt � igazából a polgárháborúnak csupánmásodlagos színtere volt, de amikor 1919 kora õszén Jugyenyics tábornokinnen indította a támadását a �forradalom bölcsõje� ellen, úgy tûnt, hogy aforradalom sorsa éppen akkor és ott fog eldõlni. Az északnyugati ellenforradalmi szervezkedés és front sajátossága a vö-rös Pétervár közelségén kívül fõleg abban rejlett, hogy etnikailag viszony-lag homogén területrõl volt szó, ugyanakkor e terület nagyon kis kiterje-désû volt, és ami még súlyosabb, tartósan csak rövid ideig volt a fehér csa-patok birtokában. Azt lehet mondani, hogy az északnyugati orosz fehérgár-dista mozgalom igazából az Orosz Birodalomból kiszakadt, a Balti-tengerkeleti partján létrejött új állami képzõdmények (Finnország, Észtország ésLettország) területén alakult ki, és innen indult a bolsevikellenes kereszteshadjáratra. Az új balti államok ugyan menedéket nyújtottak az emigráns orosz fehé-reknek, azonban azok nagyorosz sovinizmusa miatt végig bizalmatlanokvoltak, hiszen az orosz �vendégeik� egyáltalán nem voltak hajlandók elis-merni a frissen kivívott nemzeti és állami függetlenségüket. Ezenkívül a tér-ségben 1918-ban és 1919-ben különbözõ nagyhatalmi és kisállami érdekek isütköztek egymással. A nagyhatalmak közül leginkább Nagy-Britannia ésNémetország mutatott érdeklõdést a térség iránt. Az új finn, észt és lett ál-lam legfõbb célkitûzése pedig az volt, hogy ebben a többszereplõs játékban,amelyben leginkább a pillanatnyi szövetségek alakították az eseményekmenetét, megõrizzék, sõt mindenkivel elismertessék a frissen szerzett füg-getlenségüket. Az itt szervezkedõ orosz fehéreknek emiatt meglehetõsenszûk volt a politikai mozgástere. A fentieken kívül volt még egy jelentõs sajátossága a területnek, mégpe-dig a germanofil konzervatív jobboldal jelenléte a térségben, amely egy-részt a balti német bárókból, másrészt a szélsõségesen konzervatív gondol-
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kodású orosz és belorusz földbirtokosokból rekrutálódott. Ezen orientációrészben régebbi keletû volt és már az elsõ világháborúban éreztette hatásáta különbékét szorgalmazó udvari körökben, amelyekben komoly befolyásavolt a balti báróknak és a velük összefonódó orosz agrárius köröknek. E kö-rök germanofil szimpátiáit ugyanakkor a német csapatok jelenléte is erõsí-tette, hiszen 1918-ban csak a német megszállásnak köszönhetõen nem ke-rült rögtön a szovjethatalom uralma alá ez a terület.  

1. A német megszállás idõszaka
A breszt-litovszki béke aláírásakor a német megszálló csapatok már a Pszkovés Narva vonalán álltak. A baltikumi területeken kívül a megszállásuk alákerültek az oroszok által lakott területek is, nevezetesen a Pszkovi és Péter-vári kormányzóság egyes járásai. Ezeket a németek három adminisztratívjárásra osztották fel, amelyekben a hatalmat a német járási parancsnokokgyakorolták. Ezenkívül a térségben mûködtek az 1917 elõtti vidéki zemszt-vók is, amelyek visszaállítása elsõsorban a helyi konzervatív monarchistaerõknek kedvezett. A németek segédkeztek a földbirtok-restaurációban is,ami szintén növelte népszerûségüket a földbirtokosi körökben.1A német megszálló csapatok közelsége arra ösztönözte a fõváros titkosjobboldali monarchista szervezeteit, hogy lépjenek kapcsolatba a németek-kel. Annak ellenére, hogy Németország rövid távon a bolsevikokkal valóegyüttmûködésre rendezkedett be, egyidejûleg fenntartotta kapcsolataitazok legádázabb jobboldali ellenfeleivel is, mert aggódott amiatt, hogy azantantügynökök által támogatott orosz németellenes nacionalisták meg-döntik a még gyenge szovjethatalmat. Erre az esetre a németek alternatívorosz szövetségesekkel akartak rendelkezni Oroszországban.2Ettõl függetlenül a több vasat tûzben tartó németek 1918 nyarán hajlan-dónak mutatkoztak orosz monarchista önkéntesekbõl álló katonai egységekszervezésére, amelyekkel szükség esetén a germanofil orosz jobboldal átve-hetné a hatalmat az orosz fõvárosban. A német katonai körök segítõkész-sége 1918 õszén még nagyobb lett. A vereségek hatása alatt ugyanis meg-nõtt a német monarchisták és militaristák empátiája az orosz monarchistajobboldal iránt. A német katonai körök és az orosz monarchista tisztekegyébként már nyár óta az orosz önkéntes hadtest létrehozásáról tárgyal-tak, ennek bázisául Pszkovot és környékét szemelték ki. A tárgyalásokatorosz részrõl von Rosenberg vezette, a gárdatisztek szervezetének egyiktisztje, akinek sikerült megállapodni a németekkel egy Északi Hadtest létre-hozásáról (Szevernij korpusz),3 amelyet a megszállt területeken lévõ tiszti
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önkéntesekbõl, a Szovjet-Oroszországból elmenekült tisztekbõl és a némethadifogolytáborokban toborzott katonákból kellett volna felállítani. A szer-vezõk politikai beállítottságát és államjogi gondolkodását jellemzi az oroszmonarchista kongresszus összehívásának a terve, amely kongresszusnakegy ideiglenes kormányt kellett volna kiválasztania a köreibõl. A fehér had-sereg pedig az orosz államra és a cárra tette volna le az esküt. A monarchiavisszaállításáig valamely tábornok katonai diktatúráját kívánták, potenciálisdiktátorjelöltként Vlagyimir Gurko és Nyikolaj Keller tábornok mellett márakkor felmerült Jugyenyics tábornok neve is. Végül Keller tábornokra esetta választás, aki meggyõzõdéses monarchista hírében állt. Keller azonbannem akart a többi orosz fehér tábornoktól függetlenül elvállalni ilyen posz-tot, azért kikérte a már majdnem egy éve harcoló Gyenyikin véleményét,aki végül rábólintott az akcióra. A szervezõdõ egység közvetlen parancsnoka Alekszandr Vandamtábornok lett, aki 1918 októberében a németek által felszerelt Északi Hadtestélére állt, és a négy környékbeli járás diktátorává nevezte ki magát. A szer-vezkedés központja Pszkovban volt. Az egész akció csak lassan indult el. A to-borzás elsõ hetében 1500 fõ jelentkezett, 40%-uk tiszt volt. Miután az egészakciónak meglehetõsen németbérenc íze volt, a hadtest nem lett túl népsze-rû a hazafias érzelmû orosz tisztek körében. Bár a tisztek többsége, Van-dammal az élen reguláris hadsereget akart, a hadtest kiegészült a partizánjellegû csapatokkal is. 1918 végén ugyanis vörös oldalról több csapat átállt afehérek oldalára. A legjelentõsebb ilyen egység a késõbb hírhedtté vált Szta-nyiszlav Bulak-Balachovics több mint 1100 tagú lovascsapata volt, amelyvégig megõrizte különállását, és alapvetõen csak az öntörvényû parancs-nokának engedelmeskedett. A ravasz Bulak-Balachovics leginkább a szibé-riai atamánokra hasonlított. Csapatában nem létezett szigorú fegyelem,katonái gyakran önkényeskedtek és kegyetlenkedtek. A parancsnokukugyanakkor demagóg �népbarát� szólamokkal próbálta megnyerni a lakos-ság bizalmát, sikertelenül; késõbb pedig a tömeges akasztásokról híresült el.Németország háborús veresége megingatta az éppen formálódó ÉszakiHadtest pozícióját, Szovjet-Oroszország kormánya ugyanis annullálta abreszt-litovszki békét, ami azt is jelentette, hogy nemsokára megpróbál-kozik a németek által elfoglalt területek visszaszerzésével. A 3000-4000 fõshadtest,4 amelyet ráadásul a vezetõi közötti intrikák gyengítettek, nem tu-dott volna ellenállni egy nagyobb erejû vörös támadásnak. A fehér tisz-teknek tehát gyorsan új szövetséges után kellett nézniük. Közben Vanda-mot leváltották, és helyére a tisztek Nyef ezredest emelték, aki az ango-lokkal próbált kapcsolatba lépni. November végén elindult a Vörös Hadse-reg támadása, ennek eredményeképpen a fehérek elvesztették azt a néhányjárásnyi területet is, amit eddig birtokoltak, és az alakuló Észtország terü-letére szorultak ki.

Északnyugat-Oroszország214

4 Szmolin, A. V.: i. m. 39�40.



2. A finnországi orosz emigráció tervei és akciói
Közben a közeli Finnországban sem tétlenkedtek az ott tartózkodó oroszpolitikusok és katonák. Finnország volt a legerõsebb balti utódállam, amely-ben a helyi fehérek már leszámoltak a finn vörösökkel. A gyõztes fehérekvezetõje egy volt cári tábornok, a finnországi svéd származású Carl GustavMannerheim tábornok volt, aki sok tekintetben szimpatizált az orosz fehéremigránsok célkitûzéseivel.A különbözõ adatok szerint Finnországban 1918-ban 15 000-20 000 oroszállampolgár tartózkodott, köztük majdnem 2500 tiszt. Nagyon sokan csaknemrégen érkeztek meg a közeli Pétervárról, ahol 1918 õszén elkezdetttombolni a vörösterror, amely reakció volt az erõsödõ szovjetellenes szer-vezkedésekre és merényletekre.5 A finn területen tartózkodó bolsevikel-lenes oroszok aktivizálódása tehát döntõen 1918 õszén kezdõdött el. EleinteAlekszandr Trepov, a volt cári miniszter és miniszterelnök (1916-ban) járt aszervezkedések élén. A terve az volt, hogy a Mannerheim vezette finn had-sereg segítségével el kell foglalni  Pétervárt, ott pedig összehívni a Szená-tust, amely hatályon kívül helyezi majd II. Miklós lemondását és visszaállít-ja a monarchiát. Külpolitikailag Trepov Finnországon kívül fõleg Németor-szágra számított.6 Trepovnak ugyan a finn hatóságok segítségével sikerültlétrehozni a Finnországban Tartózkodó Oroszok Ügyeinek Különleges Bizottságát(Oszobij komityet po gyelam russzkih v Finlangyiji), amely fõleg hozzá hasonlómonarchistákból állt. Az Ufai Direktóriumot mint potenciális összorosz-országi hatalmi szervet nem ismerték el.Trepovon és társain kívül 1918 õszén más csoportok is szervezkednikezdtek Finnországban. Ilyenek voltak az orosz gyárosok és bankárok, illet-ve a jobboldali kadetok. Ezek a csoportok ugyan tárgyaltak Trepov cso-portjával, de nézeteik több kérdésben különböztek. Ilyen volt a külpolitikaiorientáció kérdése, illetve az a tény, hogy a nagytõkések szélsõjobboldalifeketeszázasnak tartották a volt miniszterelnököt, ami nem könnyítette mega kommunikációt. Pjotr Sztruve megérkezése után emiatt is inkább a jobb-oldali kadetok vették át a kezdeményezést. Sztruve szintén híve volt a Balti-kum és Finnország területérõl intézett szovjetellenes támadásnak. Ezt a ter-vet Alekszandr Gucskov is felkarolta. Elismerte ugyan a déli, keleti és északibolsevikellenes front jelentõségét, de az orosz állami és történelmi fejlõdésláttán úgy érezte, hogy elsõdleges jelentõsége mégiscsak a központi oroszvidékek és a fõváros mielõbbi elfoglalásának van. Azt pedig leggyorsabbanés legkönnyebben éppen egy nyugatról vagy északnyugatról intézett tá-madással lehetett volna elérni.7 Ennek érdekében azt javasolta, hogy a szö-vetségesek segítségével hozzanak létre egy körülbelül 100-150 000 fõs orosz
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7 Alekszandr Gucskov tervérõl lásd részlesebben: Rosszija antyibolsevisztszkaja. Iz be-logvargyejszkih i emigrantszkih arhivov. Moszkva, 1995. 253�270.



hadsereget, fõleg a németországi és az osztrák�magyar hadifogolytáborok-ban lévõ orosz foglyokból. Ezt a hadsereget meg akarta erõsíteni tiszti egy-ségekkel, illetve magas jutalmakkal szándékozta ösztönözni a harcra.8A Gucskov tervével szimpatizáló Sztruve egy olyan katonai-politikaiorosz szervezet megalakításán fáradozott, amely a finn csapatokkal együttbevonulna Pétervárra. Két szervezetet akart létrehozni: egy legálisat, amelynyilvánosan és hivatalosan az orosz fehér menekültek megsegítésével fog-lalkozott volna és egy titkosat, amelyet a diktátorjelölt tábornok vezetettvolna. Mindkét szervezetben részt vett volna Jugyenyics tábornok, Sztruveés Kartasev.9 Sztruvénak 1919 januárjában Viborgban valóban sikerült meg-szervezni az orosz politikusok, gyárosok és egyéb politikai aktivisták tanács-kozását, amelyen megválasztották az Orosz Bizottságot (Russzkij komityet),amelyet idõnként Különleges Bizottságnak (Oszobij komityet) is neveztek. Elnö-ke az Ideiglenes Kormány volt vallásügyi minisztere, a már említett AntonKartasev lett. A Bizottság mellett különbözõ részbizottságokat hoztak létre,amelyek a pénzügyekkel, illetve a sajtó- és propagandaügyekkel foglal-koztak. Végül pedig létrehoztak egy titkos katonapolitikai központot, amely-nek tagjai a tábornokok, a jobboldali kadetok és a gazdag orosz nagytõ-kések voltak. A katonai ügyek intézését Jugyenyics tábornokra bízták.10
Nyikolaj Nyikolajevics Jugyenyics (1862�1933) gyalogsági tábornok csak1918 késõ õszétõl tartózkodott Finnországban, ahova Pétervárról érkezett.A tábornok mögött fényes katonai karrier állt. Hivatalnoki nemesi család-ban született, de inkább a katonai karriert választotta. Iskolái elvégzése utánkülönbözõ vezérkari és parancsnoki tisztségeket töltött be. Harmincévesenmár alezredes volt. Részt vett az orosz�japán háborúban, ahol személyesenvezette a csapatát szuronytámadásba. Aztán a Kaukázusba került, ahol vi-szonylag gyorsan népszerûvé vált a beosztottjai körében. Az egész elsõ vi-lágháborút a kaukázusi fronton töltötte, ahol elõbb a Kaukázusi Hadseregvezérkari fõnökeként, majd parancsnokaként egy sor nagy gyõzelmet ara-tott. Hírnevét és népszerûségét katonai körökben tehát alapvetõen a kau-kázusi tevékenységének köszönhette, hiszen egy csatát sem vesztett el. Az1917-ben bekövetkezett változásokkal a hadseregben õ sem tudott azono-sulni, több szakmai jellegû vitája volt az Ideiglenes Kormánnyal és a Fõha-diszállással egyaránt, így végül visszahívták, és jelentéktelen feladatok ellá-tásával bízták meg. Az októberi eseményeket és a szovjethatalmat elutasí-totta. 1917 októberétõl Pétervárott élt, ahol illegális tiszti csoportot szerve-zett a szovjethatalom megdöntése céljából, de egy év alatt bizonyossá váltszámára, hogy a városban nincs esély a felkelés kirobbantására, azonkívülerõsödött az ellenforradalmárok elleni terror, és akkor jobbnak látta Finn-országba távozni.11
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Megismerkedvén az ottani helyzettel, Jugyenyics úgy látta, hogy nincsesély az önerõre támaszkodó komolyabb orosz fehér szervezkedésre, azértStockholmba utazott, ahol a szövetséges missziók embereivel tárgyalt a köz-ben körvonalazódni látszó tervérõl. Ennek lényege hasonlított Gucskovelképzeléseire. Õ is Finnország és a Baltikum területén akarta megszervezniaz orosz fehér haderõt, és innen akart támadásba lendülni Szovjet-Orosz-ország ellen. Eleinte 10 000-12 000 katonával és tiszttel számolt, de hosszabbtávon 50 000 harcost tekintett szükségesnek.12 Miután az angol és a franciaszövetségesek nem ígértek neki különösebb segítséget, közvetlenül a finnpolitikusokkal kezdett tárgyalni. Elsõ tárgyalásai kudarcát látva Jugyenyics belátta, hogy amíg nem állmögötte reális fegyveres erõ, senki sem fogja komolyan venni õt. Ezért atábornoki tekintélyére támaszkodva megpróbálta befolyása alá vonni azészt fõparancsnokság alatt mûködõ Északi Hadtestet, illetve szövetségke-resés céljából kapcsolatba lépett Kolcsak admirálissal, akinek levelet írt bol-sevikellenes terveirõl. Kolcsak meleg hangú levélben válaszolt neki, sõt egy-millió rubelt is küldött Jugyenyicsnek, pedig az még nem is rendelte alámagát a Legfõbb Kormányzónak. Ennek döntõen lélektani okai voltak, mertJugyenyics a katonai hierarchiában Kolcsak fölött állt, sõt a kaukázusi frontparancsnokaként sokáig az admirális elöljárója volt. Terveirõl Gyenyikint isértesítette, aki egyetértett vele, bár alapvetõen kisegítõ szerepet szánt neki,fõleg 1919 nyarán, a fehér sikerek idõszakában.Jugyenyics tábornok tervei azonban csak nagyon lassan valósultak meg.Ennek számos oka volt, ezek közül alapvetõen a finn és észt függetlenségkérdése, az antant kétértelmû helyi politikája és az orosz bolsevikellenestáboron belüli politikai és taktikai nézeteltérések játszották a fõszerepet.Ezenkívül több hónapon keresztül Jugyenyics és Kolcsak viszonya sem voltegyértelmûen tisztázva, és Jugyenyics csak fokozatosan rendelte alá magátaz admirálisnak. Kolcsak környezete ugyanakkor bizonyos fokig joggal tar-tott attól, hogy a forradalom bölcsõjének potenciális elfoglalója önálló ésvezetõ politikai szerepet szán magának a polgárháború utáni �fehér�Oroszországban. Végül a finn függetlenség kérdése végig vita tárgya ma-radt a két fehér hadvezér között. Az északnyugati front szervezését némi-leg befolyásolta Jugyenyics passzívabb és rugalmatlanabb természete is.A Legfõbb Kormányzó tehát csak körülbelül fél évvel a kapcsolatfelvételután, 1919. június 10-én nevezte ki Jugyenyicset az északnyugati frontonharcoló összes orosz szárazföldi és tengeri haderõ fõparancsnokának. Elõ-zõleg azonban egy különmegbízottja révén érdeklõdött az ottani szervez-kedések állapotáról.13 Jugyenyics viszont még a kinevezése után is csak egyrövid szemlére indult a hadszíntérre, amely után még néhány hétre vissza-tért Finnországba. Alapvetõen Jugyenyics is ugyanolyan birodalmi nacionalista meggyõzõ-
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désû fehérgárdista tábornok volt, mint Gyenyikin vagy Kolcsak. A �kauká-zusi hõs� a kollégáihoz hasonlóan szintén majdnem szakrális jelentõségettulajdonított a forradalom elõtti �egy és oszthatatlan Oroszország� visszaállí-tásának, illetve a szilárd katonai diktatúra eszméjének. Csakhogy a helyzetemás volt, hiszen õ már egy valóban függetlenné vált Finnországba emigrált,amely semmiképpen sem akart visszatérni az Orosz Birodalomba, és amely-nek függetlenségét a szovjet kormány már elismerte. Jugyenyics terveibenfontos szerepet játszott a finn fehér haderõ, amellyel úgy tûnt, hogy köny-nyedén be lehetne venni a közeli orosz volt fõvárost. Ebbõl kiindulva atábornok végül arra a meggyõzõdésre jutott, hogy bármilyen nehezére esikis ez az orosz fehér tábornokoknak, el kell ismerni a finn önállóságot ésfüggetlenséget, sõt a katonai és anyagi segítség fejében területi enged-ményeket is lehet tenni a finneknek.14 Ebben a kérdésben Jevgenyij Millertábornok, az északi front fõparancsnoka is szolidáris volt vele, azonbanKolcsak és Gyenyikin ezt az elképzelést doktriner nacionalista módon végigellenezték. Szergej Szazonov, a volt cári külügyminiszter szintén sokáigellenezte a tervét, 1919 õszén viszont, az események hatása alatt már rész-ben módosította az álláspontját. A finnek akkori beavatkozása talán meg-menthette volna Jugyenyics akcióját, Kolcsak viszont végig hajthatatlanmaradt, és elzárkózott a finn függetlenség végleges jogi és tényleges elisme-résétõl. A másik fontos kérdésben, az észt kérdésben Jugyenyics sem mutat-kozott túl rugalmasnak. Azt még el tudta volna fogadni, hogy a korábbannagyfokú autonómiával rendelkezõ Finn Nagyfejedelemség kiszakadjon azOrosz Birodalomból, de a kis, sõt jelentéktelennek tûnõ, ugyanakkor a stra-tégiai szempontból kulcsfontosságú Észtország és Lettország elvesztése márneki is sok volt. Idõvel ebben a kérdésben is belátóbban kellett viselkednie,de a megadható engedmények tekintetében soha nem ment el olyanmesszire, mint a finn esetben.

3. Az Északi Hadtest által elfoglalt területek közigazgatása
Az 1919 májusában Észtország területérõl elindított támadás következtébena fehérgárdisták többjárásnyi területet foglaltak el, ahol körülbelül 400 000ember lakott, döntõen parasztok. A jelentõsebb városok közül kezükbe ke-rült Pszkov, Jamburg, Gdov, Peterhof.15 Ezzel az orosz ellenforradalomészaknyugaton is saját igazgatása alá vont egyes területeket. Természetesenezáltal felmerült egy a terület polgári ügyeit intézõ szakszerû adminiszt-ratív apparátus szükségessége is, hiszen hosszabb távon ezt a feladatot nemláthatták el az Északi Hadtest tiszti káderei, akiknek nem volt minimális ad-minisztratív tapasztalata sem. Ezért segítséget kértek Jugyenyicstõl, akinekkörnyezetében sok civil hivatalnok is tartózkodott. 
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A fehér csapatok általános politikai céljait a parancsnokuk által kiadottnyilatkozat tartalmazta, amely május 15-én jelent meg. Ebben a fehér had-sereget �Népi Hadseregnek� nevezték el, és azt állították róla, hogy felszaba-dítja a lakosságot a �csõcselék uralmától� és visszaállítja a rendet. A nyilatko-zatnak megfelelõen elkezdõdött a hagyományos önkormányzati szervekfokozatos visszaállítása.16 A többi fehérgárdista rezsimhez hasonlóan itt is afebruári rezsim jogszabályait tekintették érvényeseknek és irányadóknak.Ugyanakkor visszatértek a régi helyesíráshoz. A konkrét hatalmi viszonyokat az határozta meg, hogy az egész tér-ségben érvényben volt a hadiállapot. A polgári apparátus szervezése soránezért döntõen az idevonatkozó régi cári jogszabályokra támaszkodtak.17
Ebben az idõszakban ténylegesen a katonai és polgári hatalom egyarántRodzjanko tábornok és munkatársai kezében összpontosult. A hátországparancsnoka Kruzenstern ezredes lett, az 1919. május 27-én létrehozott Ka-tonai-Polgári Igazgatás (Vojenno-grazsdanszkoje upravlenyije) élén pedig Homu-tov ezredes állt. E szerv két hónapig mûködött, majd július végén megszün-tették. Addig is az összesen 51 embert foglalkoztató kancelláriából és négyrészlegbõl állt: a felügyeleti, a hírszerzõ, a jogi és az adminisztratív részleg-bõl. A munkatársak többsége konzervatív vagy feketeszázas monarchistavolt, álnéven például itt foglalkoztatták Nyikolaj Markov II-t, a szélsõsége-sen zsidóellenes pogromlovagot, aki egy monarchista központot akart szer-vezni a térségben.18

A következõ fontos intézmény az Északi Hadtest parancsnoka által kine-vezett járási és volosztyparancsnokok voltak (ujezdnije i volosztnije komendanti),amely tisztséget a hadtest vezetésének júniusi parancsai és az azokat követõrendelkezések hozták létre. A parancsnokokat ugyan a Fõparancsnok ne-vezte ki, de az adminisztratív tevékenységük tekintetében a Katonai-PolgáriIgazgatás alá tartoztak. A feladataik közé tartozott a területükön mûködõösszes állami intézmény ellenõrzése, a heti helyzetjelentések elkészítése, avidéki és városi önkormányzatok végrehajtó szervei munkájának szerve-zése és ellenõrzése. A voloszty szintjén õk nevezték ki az önkormányzatitisztségviselõket ugyanúgy, mint a falusi polgármestereket. Magasabb szin-ten ez a Katonai-Polgári Igazgatás vezetõjének hatásköre volt. Természe-tesen a járási és volosztyparancsnokok foglalkoztak a mozgósítással és ahadsereg ellátásával összefüggõ ügyekkel, a helyi önvédelmi szervek meg-szervezésével, a közbiztonsággal stb. Jogukban állt meghatározott idõre be-záratni a különbözõ vállalatokat. Mindezen felül széles represszív jogosít-ványokkal is rendelkeztek.19
Az északnyugati fehér területeken sor került a zemsztvoszervek tevé-
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kenységének részleges visszaállítására is. Az Északi Hadtest jogászai kidol-gozták és kihirdették a térségben mûködõ zemsztvoönkormányzat vissza-állításának ideiglenes szabályait, amelyek alapjául az Ideiglenes Kormányjogszabályai szolgáltak, a változások csupán a választások módját és rend-jét érintették. Az új szabályok szerint amennyiben a falu kevesebb mint50 udvart számlált, a falugyûlés csak egy képviselõt választott a volosztyzemsztvogyûlésbe, amennyiben ennél nagyobb községrõl volt szó, akkorkettõt. A választásokon a faluközösség határain belül élõ összes felnõtt lakosszavazhatott, tehát nemcsak a háztulajdonosok.20

4. A helsinki Politikai Tanácskozás
Az északnyugati ellenforradalomnak egészen 1919 májusáig nem volt ve-zetõ csúcsszerve, amely koordinálni tudta volna a térségben folyó összesszervezkedést. A legesélyesebb vezérjelölt Jugyenyics volt, de õ is csak fo-kozatosan szerezte meg a vezetõ pozíciót, az is csak Kolcsak és a külföldiszövetségesei támogatásával sikerülhetett. A tényleges vezetéshez elõszörát kellett venni a hadsereg feletti ellenõrzést, másodszor pedig meg kellettszervezni saját adminisztratív-végrehajtó apparátusát, amely a jövõbeli kor-mányzat csírája lehetett volna. Májusban Jugyenyics már nem halogathattatovább ezeket a lépéseket, egyrészt a Rodzjanko vezette fehérek sikerei mi-att, amelyek következtében az északnyugati fehérgárdisták saját területhezjutottak, másrészt a finnekkel folytatott tárgyalásai miatt. Jugyenyics min-denképpen szerette volna megszerezni az aktív finn segítséget az akciójá-hoz. Nyilvánvaló volt azonban, hogy Kolcsak és Szazonov nem fogja végle-gesen elismerni Finnország függetlenségét, de úgy tûnt, hogy Mannerheimennek hiányában talán egy helyi orosz hatalmi központtal is hajlandó lesztárgyalni. Emiatt egyre sürgõsebbé vált egy viszonylag reprezentatív oroszhelyi kormány létrehozása.21

Mindezekbõl a megfontolásokból kiindulva Kartasev 1919. május 20-ánegy tanács tervezetét dolgozta ki, amelynek az �állami jelentõségû� ügyekbenkellett volna döntéseket hozni. 1919. május 24-én pedig Jugyenyics jóvá-hagyta az északnyugati frontnak a rangban legidõsebb katonai parancsnoka mellettmûködõ Politikai Tanácskozásról szóló rendeletet (Polozsenyije o Polityicseszkomszovescsanyiji pri sztarsem russzkom vojennom nacsalnyike Szevero-Zapadnovofronta). Az új hatalmi szerv neve hasonlított a Gyenyikin alatt mûködõ dél-oroszországi Különleges Tanácskozásra, illetve a párizsi székhelyû diplo-máciai Politikai Tanácskozásra. Az új szerv feladat- és hatáskörébe tartozott apénzügyi források felkutatása, megszerzése és elosztása, a hadsereg és azelfoglalandó területek számára szükséges élelmiszer-tartalékok képzése, atovábbi gazdasági ügyek intézése és nem utolsósorban a felmerülõ politikai
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kérdések megvitatása. A dokumentum úgy szólt, hogy a Politikai Tanácsko-zás megvitatja és eldönti az összes felmerült politikai jellegû kérdést, továb-bá ��kapcsolatot tart a szövetséges kormányokkal és a finnországi központi hata-lom képviselõivel�� Az utóbbi lépés ugyan nem volt összhangban Omszk ésa párizsi orosz diplomaták elképzeléseivel, de feltétlenül szükséges volt.22
A Politikai Tanácskozás tehát alapvetõen jobboldali beállítottságú volt, éstulajdonképpen a jobboldali kadetok, a konzervatívok és a tábornokok koa-lícióját képviselte. A szocialisták részvétele teljesen kizárt volt. Jugyenyicsegyébként úgy tekintett a testületre, mint egy külpolitikai és gazdaságiszakmai kérdéseket eldönteni hivatott szervre. Az új szervet elismerte aszövetségesek finnországi és baltikumi katonai missziója, amely élén az an-gol Hubert Gough tábornok állt, bár a misszió diplomatáinak voltak bizo-nyos kétségei az egész akció komolyságáról és politikai orientációjáról.23
Omszk egyrészt támogatta Jugyenyics akcióját, ugyanakkor félt is attól,hogy Pétervár potenciális elfoglalója megpróbál majd önállóan politizálni,mégpedig Kolcsak admirális háta mögött. Az omszki kormány ezért figyel-meztette Jugyenyicset, hogy a bolsevikoktól visszaszerzett területeken a ha-talmat a Legfõbb Kormányzó nevében kell gyakorolnia. A forradalom fõvá-rosának elfoglalása esetére pedig azt javasolták a tábornoknak, hogy azt akormányzósági ügyvivõ és a közismert személyiségekbõl álló városi elöl-járóság segítségével irányítsa, ez utóbbi tagjainak a kinevezését az �össz-oroszországi hatalomnak�, azaz az omszki kormánynak is jóvá kell hagyni.Jugyenyics erre elég keményen azt válaszolta, hogy külön kormányt ugyannem szándékozik létrehozni, de egyáltalán nem szeretné a gyõzelme utániszerepét csak arra korlátozni, hogy kinevezi a kormányzósági ügyvivõt ésmegszervezi a városi elöljáróságot, feladata ennél nagyobb jelentõségû.24
A Politikai Tanácskozás konkrét tevékenysége fõleg a Finnországgal kö-tendõ megállapodás elõkészítésére, a hadjárat pénzügyi fedezetének bizto-sítására és a Pétervár elfoglalása utáni adminisztratív szabályok kidolgozá-sára irányult. Pétervárt elfoglalása után a tervek szerint a tapasztalt szak-értõkkel kibõvített Politikai Tanácskozásnak kellett volna irányítani. A végre-hajtó hatalom vezetõje pedig a generálgubernátor lett volna. A mindennapiélet problémáival a városi elöljáróság foglalkozna, amelyet az ismert közéletiszemélyiségek közül válogatnának össze. A járási zemsztvo-elöljáróságokatideiglenesen fel akarták váltani a járási igazgatásokkal. Ami a voloszty-gyûléseket illeti, a fehérek ideiglenesen be akarták vezetni azt a szabályt,mely szerint a választásokon csak a 25 éves korhatárt elérõ és udvarral ren-delkezõ lakosok szavazhatnak. A választások eredményeit a járás ügyvezetõ-je hagyta volna jóvá (upravljajuscsij ujezdom). A kormányzósági adminiszt-ratív szerveket ideiglenesen a kormányzósági ügyvezetõ (upravljajuscsij guber-nyijej) irodája helyettesítette volna. A �valódi önkormányzatiságra� való átté-
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rést csak a �helyzet normalizálódása� utáni idõre tervezték.25 A Politikai Ta-nácskozás tagjai kidolgoztak egy nyilatkozatot is, ezzel akartak bevonulni arégi fõvárosba. A nyilatkozatban megerõsítették, hogy alárendelik magukataz Omszkban székelõ Összoroszországi Ideiglenes Kormánynak, és elhatá-rolódnak a régi cári rendszert visszaállítani szándékozó restaurációs törek-vésektõl. A bolsevikok legyõzése után megígérték az új Alkotmányozó Gyû-lés összehívását, mégpedig a demokratikus választójog alapján. Jugyenyicsazonban nem volt hajlandó azonosulni egy ilyen dokumentummal, és sohanem írta alá azt, pedig tudta, hogy a Politikai Tanácskozás többi tagja semgondolja teljesen komolyan a tartalmát. A tábornok csak arra akarta korlá-tozni a nyilatkozatot, hogy támogatják Kolcsak admirális programját.A Politikai Tanácskozás végül nem váltotta be a hozzá fûzött reménye-ket, fõleg ami a finn támogatás megszerzését illeti. Jugyenyicsnek ugyanisnem sikerült tetõ alá hozni a finnekkel való megállapodást és megszerezniMannerheim tábornok katonai segítségét, annál is inkább, mert az elvesz-tette a finn elnökválasztást, amelyet a beavatkozás ellenzõi nyertek meg. Ezeleve tárgytalanná tette az egész ügyet.

5. Az Északnyugati Kormány létrejötte és bukása
A nyugati szövetségesek közül leginkább az angolok támogatták Jugyenyicsterveit. Winston Churchill hadügyminiszter a bolsevizmus legkeményebbellenségei közé tartozott, és országa közhangulatával szemben is a fegyve-res beavatkozás mellett kardoskodott. Az õ politikáját követték a térségbenszolgáló szövetséges misszió brit tagjai, akik a helyi orosz erõk közül fõlegJugyenyicsben láttak fantáziát. 1919 júliusának végén és augusztusának ele-jén azonban egyre inkább úgy érezték, hogy az északnyugati fehér szervez-kedés az adott formájában és az adott körülmények között a vesztébe ro-han, hiszen nemcsak hogy nem képes a lakosság támogatását megnyerni,hanem a belsõ rendet sem képes fenntartani a saját katonái táborában.Hasonló aggodalmak gyötörték a liberálisabb érzelmû helyi polgári ve-zetõket és mérsékelt szocialista politikusokat is. A liberálisabb érzelmû ka-detok, az eszerek és a mensevikek viszont nem akarták tétlenül nézni azeseményeket, és megpróbálták befolyásuk alá vonni a katonaságot. A civilpolitikusok ellenõrzésétõl ugyanis naivan ésszerûbb belpolitikai kurzust ésnagyobb rendet reméltek.A demokratikusabb erõk szervezkedésében fontos szerepet játszottManuil Marguliesz, aki orvos és jogász létére már a forradalom elõtt is aktí-van részt vett a pétervári közéletben. Fõleg az önkormányzati szinten és afõvárosi szabadkõmûves körökben volt aktív.26 Marguliesz 1917 októbere
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után különbözõ bolsevikellenes szervezkedésekben vett részt, majd kül-földre távozott, ahol sok kapcsolata volt. Londoni tartózkodása során sajátbevallása szerint hallott arról, hogy a brit hadügyminisztérium különbözõszovjetellenes orosz regionális kormányok létrehozásán gondolkodik, és azadott elképzeléssel õ is azonosult. Az angol diplomatákkal és az észt kül-ügyminiszterrel folytatott beszélgetések során azt javasolta, hogy létre kel-lene hozni egy Északnyugati vagy Pétervári Köztársaságot, amely demok-ratikusabb ellensúlya lenne az inkább monarchista kolcsakista rezsimnek.27
Az ilyen regionális kormány elismerte volna az észt függetlenséget, amelyetaz észt kormányzat a fehér támadás támogatásáért kért cserébe. Az ango-loktól valóban nem volt idegen Oroszország felosztásának a gondolata, bárõk azért több alternatívában gondolkodtak a helyzettõl függõen, hiszennéhány hónappal korábban még Kolcsak egyesítési törekvéseit támogatták.A brit külpolitika tehát rugalmas volt, és mindig több vasat tartott a tûzben.Ugyanakkor ellenezte az olyan kalandor jellegû terveket, mint amilyen akétjárásnyi kiterjedésû Pszkovi Demokratikus Köztársaság terve volt. A he-lyi brit parancsnokok és diplomaták inkább közepesen nagy kiterjedésû re-gionális államalakulatokban gondolkodtak.28

Marguliesz Helsinkibe való megérkezése után elkezdte szervezni Jugye-nyics tábornok ellenzékét. Amikor Jugyenyics és �kormánya� július végénáttelepült Észtországba, õ is követte õket és tovább szervezkedett ellenük.Fõleg az angol katonáknál és diplomatáknál próbálkozott a tábornok és kör-nyezete lejáratásával. Az angolok hajlottak arra, hogy a fehér táboron belülnémi �demokratizálás� végbemenjen, fõleg azért, hogy így megnyerve azorosz reakciótól félõ észtek bizalmát, megszerezzék azok anyagi és fegy-veres támogatását.A térségben szolgáló brit diplomaták és tábornokok egy olyan kormánylétrehozásán fáradoztak, amelyben tulajdonképpen minden releváns helyibolsevikellenes csoport képviselve lenne, Jugyenyicstõl kezdve a mensevi-kekig bezárólag. A kormányfõnek elõbb Kartasevet, majd Marguliesz hatá-sára Lianozovot szemelték ki. Közben a fehérek augusztus elején a szovjetellentámadás következtében elvesztették a stratégiai fontosságú Jamburgot,ami némileg megingatta az orosz katonai vezetõk tekintélyét a helyi de-mokratikus csoportok és az angolok szemében. Az egyre inkább válságosrafordult helyzetben megnõtt a Jugyenyicsre nehezedõ angol nyomás, amelyarra irányult, hogy legalább õ ismerje el az észt függetlenséget. A tábornokbelement ebbe, de az észtek természetesen tudták, hogy ennek nincs külö-nösebb jelentõsége. Ehelyett ahhoz ragaszkodtak, hogy nem egy tábornok,hanem inkább az alkotmányosnak tekinthetõ orosz kormány ismerje el afüggetlenségüket. Azt ígérték, hogy csak ezután lesznek hajlandók segíteniaz orosz fehéreknek, ezért az angolok úgy döntöttek, hogy sürgõsen létre-hoznak egy ilyen orosz kormányt. 
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1919. augusztus 10-én este Revellben Frank Marsh tábornok, a szövet-séges katonai misszió vezetõjének a helyettese a misszió épületébe hívta afontosabb orosz politikusokat. Itt egy papírról felolvasta nekik, hogy a fron-ton katasztrofális a helyzet, amibõl a kiutat az angolok abban látják, hogybevonják az akcióba az észt csapatokat is. Ehhez viszont szükséges az észtfüggetlenség elismerése, amelyet az utóbbiak nem egy katonai parancsnok-tól, hanem az orosz kormánytól várnak el. Miután ilyen északnyugaton nemlétezik, gyorsan létre kell hozni egy ilyen szervet. Marsh tábornok azt java-solta, hogy miután kevés az idõ, az orosz politikusok ne is menjenek ki aszobából, és este hét óráig, azaz körülbelül negyven percen belül hozzanaklétre egy ilyen reprezentatív kormányt. Este hétkor ugyanis jönnek az észtkormány képviselõi, akikkel a megfelelõ megállapodásokat meg kell kötni.Ha az oroszok megtagadják az együttmûködést, az angolok beszüntetik akatonai segítséget.29 A hatékonyabb munka érdekében Marsh át is adott egyelõre elkészített listát, amely a potenciális miniszterek nevét tartalmazta.Az orosz politikusok többségét megrázta a kemény és tapintatlan eljárás,és azt is észrevették, hogy szó sem esett Kolcsakról és az általa képviselt köz-ponti orosz (fehér) hatalomról. A találkozó orosz résztvevõi ugyan nem ve-tették el a kormányalakítás gondolatát, de konkrét összetételérõl még nemakartak dönteni. Kompromisszumos javaslatuk az volt, hogy a tábornok általátnyújtott listát figyelembe véve magukra vállalják az Északnyugati Kor-mány kötelességeit, de a kormány végleges variánsát csak késõbb nyújtjákát Marshnak. Marsh azzal egyezett ebbe bele, hogy legalább három emberrerögtön szüksége van: a kormányfõre, illetve a külügy- és hadügyminiszter-re, mert azoknak már aznap este alá kell írni a megállapodást az észtekkel.A közben megérkezett észt vezetõk viszont nem akarták parlamenti hozzá-járulás nélkül aláírni az országuk háborús szerepvállalásával járó megálla-podásokat, fõleg nem egy ilyen hirtelen módon összehozott kormánnyal.30
Marsh tábornok igyekezete tehát egyelõre hiábavaló volt, de a kormány-alakítási folyamat már beindult. A következõ napokban különbözõ politikaijátszmák zajlottak le az egyes orosz csoportok között. Jugyenyics, aki mögéfelsorakozott a hadsereg parancsnoki kara is és akinek végül sikerült vissza-szerezni tekintélyét, tudtára adta az angoloknak, hogy nélküle semmit semlehet kezdeni. Végül belement abba, hogy a számára idegen, a külföldiek ál-tal oktrojált kormány hadügyminisztere legyen (a fõparancsnoki poszt egy-idejû megtartásával), de az egészet csak egy ideiglenes kompromisszumnakés engedménynek tekintette. Az augusztus 12-én létrejött kormány össze-tétele tehát csak augusztus 24-én vált véglegessé. A Lianozov vezette tes-tületben a katonákon kívül döntõen helyi jelentõségû politikusok ültek,konkrétan a többségi szocialisták, néhány kadet és pártonkívüli és végül kétkatonatiszt.31
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Egy ilyen kormány létrejöttét Jugyenyics � joggal � abnormális jelenség-nek tekintette, egyrészt megszületésének körülményei, másrészt összetéte-le miatt. A tábornok ezért ezt a testületet egyáltalán nem szándékozott be-engedni a visszahódítandó fõvárosba.32 A polgárháborús körülmények kö-zött legtöbb katonatiszt társához hasonlóan õ is a katonai diktatúrát tekin-tette az egyetlen járható útnak. Az Alkotmányozó Gyûlés összehívását eb-ben a helyzetben szintén esztelen és fölösleges lépésnek tartotta, amelyetmeg kell akadályozni.33
A sors fintora, hogy a meglehetõsen konzervatív Jugyenyics egy magátdemokratikusnak tekintõ, részben szocialista és részben liberális kormányhadügyminisztere lett. Omszk és a párizsi orosz politikusok nehezteltek ráezért a lépésért, bár tudták, hogy mi vezérelte a tábornokot, azért tartózkod-ni próbáltak a nyilvános kritikától. Az Északnyugati Kormányról pedig nemvettek tudomást. Kolcsak kizárólag Jugyenyiccsel mint a Legfõbb Kormány-zó helyi képviselõjével és az északnyugati haderõ vezetõjével tartott kapc-solatot, továbbá személy szerint neki küldte a pénzügyi támogatást, a kor-mányt azonban levegõnek nézte, és a távirataira sem válaszolt. Jellemzõ volt a hadsereg hozzáállása is. Rodzjanko tábornok egyértel-mûen Jugyenyicset biztosította a hadsereg támogatásáról. A kormánytól akatonák nevében tulajdonképpen csak az ellátási feladatok megoldását vár-ta el.34 A kormány egyes tagjai (fõleg Gorn és Marguliesz) ugyan nem hagy-tak fel azzal a reménnyel, hogy ellenõrzésük alá vonják a hadsereget, de asikerre minimális esélyük sem volt. Jugyenyics nagyon éles szavakkal rend-re utasította a hadseregét �demokratizálni� próbáló politikusokat és tudtuk-ra adta, hogy semmi keresnivalójuk nincs a fegyveres erõk táján.A kormány bemutatkozó nyilatkozata a lényeges kérdésekben a kolcsa-kista programból merített, bár hangsúlyai demokratikusabbak voltak. Tar-talmazott azonban egy olyan pontot is, amely lényeges eltérést jelentett azomszki deklarációkhoz képest. E pont azt hirdette, hogy amennyiben a Pé-tervári, a Pszkovi és a Novgorodi kormányzóság megszerzése után nemlesz mód összehívni az Összoroszországi Alkotmányozó Gyûlést, legalábbegy helyi regionális jellegû Kerületi Népi Gyûlést (Oblasztnoje narodnoje szob-ranyije) kell majd összehívni a demokratikus választójog alapján. Miután apolgárháborús körülmények között nehéz demokratikus választásokat tar-tani, az utóbbi szervet esetleg egy, a �nép képviselõinek kongresszusának�összehívásával lehetne pótolni. Addig a fehér hagyományokhoz híven akormány saját magát deklarálta a legfõbb törvényhozó és végrehajtószervnek.35
A kormány körülbelül három hónapos mûködése során tulajdonképpen
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egy fölösleges szerv volt. Jugyenyics ugyan e kormány hadügyminiszterevolt, de a kormánytól majdnem teljesen önállóan cselekedett. Nagyon rit-kán jelent meg a kormányüléseken, ami szintén jelezte e testülethez valóviszonyát. Az októberben elért hadi sikerei hatása alatt pedig megpróbáltateljesen kikapcsolni a kormányt. Még a Pétervár elleni támadás elõtt avárosba küldte titkos megbízottait, akik az ottani összeesküvõkbõl próbál-tak létrehozni egy helyi kis kormányt, amely élén A. N. Bikov professzor álltvolna, és amely összetételét Jugyenyics titokban már jóváhagyta.36 1918.október 18-án pedig a Fõparancsnok az egész területet, amely az ellenõr-zése alatt állt, hadszíntérnek nyilvánította, és a korábban Gyenyikin alattkormányzóként szolgáló Pavel Glazenap tábornokot nevezte ki a hadszín-téren tartózkodó csapatok parancsnokának és egyben a térség generál-gubernátorának. Ezzel burkoltan tudtára adta a kormánynak, hogy többénincs szüksége rá.37
A brit diplomácia az Északnyugati Kormány erõltetésével nem érte el acéljait. Az orosz fehér kormány elismerte ugyan az észt függetlenséget, demiután Kolcsak nem követte ebben, az észtek végül nem nyújtottak komo-lyabb segítséget Jugyenyicsnek, és csapataikkal nem vettek részt a küzde-lemben. Annál is inkább, mert Szovjet-Oroszország már elismerte a függet-lenségüket. Az észt és a fehér orosz kormány viszonya feszült volt, deJugyenyicsnek mégis sikerült stabilizálni a haderejét és felkészülni a döntõcsapásra.Jugyenyics tábornok támadása végül kudarcba fulladt, ami az egészészaknyugati rezsim gyors összeomlását jelentette. A szétvert csapatok ésaz adminisztráció többsége a tábornokkal és a kormánnyal az élen Észtor-szágba menekült. Jugyenyics tábornok és az Északnyugati Kormány re-zsimje volt a legrövidebb életû és a legingatagabb a nagy fehérgárdistarezsimek közül. Gyakorlatilag nem tartott tovább egy fél évnél. A rezsimszerkezete az angolok nyomása alatt jött létre. Formálisan a rendszer de-mokratikusabbnak tûnt, mint a többi fehérgárdista rezsim, de ez csak a lát-szat volt. Itt is a tábornokok és a szövetségesek döntöttek mindenrõl, a kor-mány csak egy látszatszerv volt, amelyrõl a katonák nem akartak tudomástvenni, és egyáltalán nem szándékoztak beengedni Pétervárra. Ezt a minisz-terek is tudták, akik abban sem voltak biztosak, hogy egyszer saját hadse-regük tisztjei nem akasztják-e fel õket. Az összes reményük a szövetségeseknyomása volt. 
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VIII. Vrangel báró rezsimje a Krím félszigeten

1. Vrangel útja a fehér mozgalom élére
Vrangel tábornok diktatúrája szerves folytatása volt Gyenyikin rendsze-rének. Igaz, Vrangel kritizálta Gyenyikint, de kritikája nem az elõzõ rezsimalapelveire vonatkozott, hanem csak a mindennapi gyakorlatára. Ugyan-akkor Vrangel rendszere a fehérgárdista államszervezési próbálkozásokegyfajta befejezésének tekinthetõ. Ki is volt azonban Vrangel tábornok, éshogyan került a dél-oroszországi fehér mozgalom élére?Pjotr Nyikolajevics Vrangel báró (1878�1928) egy kiterjedt balti németnemesi család sarjaként jött világra. A család a 18. századtól kezdve az oroszcárok szolgálatában állt. A késõbbi fehér tábornok közvetlen õsei már nemvoltak különösen gazdagok, de a származásuk révén mégis fontos kapcso-latokkal rendelkeztek, és a társadalom felsõ köreinek kapui nyitva álltakelõttük. Vrangel tábornok apja a családi hagyományoktól némileg eltérõennem a katonai, hanem a civil üzleti pályát választotta magának, és egy biz-tosítótársaság igazgatója lett. A fiatal báró is elõször a katonatiszti iskolahelyett bányászati fõiskolára iratkozott be, és megszerezte a bányamérnökidiplomát. Ez utóbbi viszonylag szokatlan volt arisztokratakörökben, de abárót különösebben nem zavarta, hiszen a fõvárosi felsõ körök így is befo-gadták.1 A kötelezõ katonai szolgálat során, amelyet természetesen egyarisztokrata ifjúhoz méltóan a lovassági gárdában töltött el, viszont úgydöntött, hogy mégiscsak a katonai pályát választja. Vrangel szintén résztvett az orosz�japán háborúban. Az elsõ világháború elején bátorságáértkitüntették, majd az uralkodó szárnysegédje lett. 1914 decemberében pedigezredessé léptették elõ, és egy lovassági kozák ezred parancsnoka lett. Az1917 januárjában még csak 39 éves báró már tábornok volt. Karrierjét rész-ben a harcmezõn elért sikerei, részben származása és személyes adottságaisegítették elõ. Ezenkívül jól házasodott, egy udvarhoz közeli családba nõ-sült. Természetesen, mint a legtöbb hozzá hasonló lovassági gárdatiszt fel-tétlenül lojális volt a monarchiához és a dinasztiához.2

Ilyen elõzmények után talán érthetõ, hogy nem üdvözölte a februári
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forradalmat, amelyet az anarchia kezdetének tekintett.3 Érdekes, hogy tu-dott közvetlen felettese, Krimov tábornok palotaforradalommal kapcsolatosterveirõl. Vrangel ugyan nem helyeselte a fõnöke terveit, de nem is jelen-tette föl. Az utolsó cártól õ sem volt elragadtatva, és lemondását egyáltalánnem tekintette a legfõbb bajnak, hiszen ahogy visszaemlékezéseiben írja: �Ahadsereg, ugyanúgy mint az egész ország, pontosan tudta, hogy az uralkodó a cse-lekedeteivel leginkább saját maga ássa alá a trónját� Felesküdve az új uralkodóra azorosz emberek ugyanúgy, mint évszázadok során mindig, tovább szolgálták volna acárt és a hazát.� Annál nagyobb bajnak tekintette viszont azt, hogy MihailAlekszandrovics nagyherceg is lemondott a trónról, mert ��a cár bukásávalegyütt megbukott a hatalom eszméje is, az orosz nép tudatából pedig eltûnt köte-lességeinek tudata�.4Vrangel továbbra is elvi monarchista maradt, azaz magának az eszmé-nek és nem a konkrét személynek volt a híve. Akkor sem volt hajlandóvörös szalagot viselni a kabátján, amikor azt Bruszilov, Kornyilov, sõt mégaz uralkodó család néhány tagja is megtette.5 Tüntetõen figyelmen kívülpróbálta hagyni a változásokat, kivéve azt, hogy a hadsereggel együtt õ isfelesküdött az Ideiglenes Kormányra. Az új kormány �gyengekezûségével� és�engedékenységével� viszont elégedetlen volt, és már tavasz óta azon a véle-ményen volt, hogy fegyveresen kell fellépni az ilyen jellegû hatalom ellen,és �rendet kell teremteni�. Emiatt kapcsolatot keresett a hasonló gondolko-dású csoportokkal. Rangja szerint ugyan még nem tartozott a legfelsõbbtábornoki elitbe, de származásánál fogva sok ismerõse volt ezekben a kö-rökben. Bár támogatta Kornyilov terveit, aktívan nem sikerült bekapcsolód-nia a hatalomátvételi kísérletébe. Emiatt nem is érték különösebb retorzióka puccs leverése után.Az októberi eseményekrõl Vrangelnek jellegzetes véleménye volt. Sze-rinte ��a fõvárosban megismétlõdtek a februári napok�.6 Az új kormányzattalmár nem tudott kibékülni, lemondott és távozott a hadseregbõl. Ennek elle-nére nem vett részt a fehér mozgalom létrehozásában. A családjával együtta Krím félszigetre távozott, ahol egy jaltai villában békés életet folytatott,egészen a bolsevikok helyi hatalomátvételéig. Rövid idõre õ is börtönbe ke-rült, de eltérõen sok más tiszttársától, a bárót végül elengedték.7 Miután afélszigeten folytatódott a régi tisztek üldözése, Vrangel a családjával együttinkább a hegyekben bujkált, egészen a német megszálló csapatok megérke-zéséig, amelynek kifejezetten örült, mert számára biztonságot hoztak és bi-zonyos közrendet a szétzilált félszigetre.Vrangel viszonya a németekhez más volt, mint Gyenyikiné, Kolcsakévagy Bruszilové. Hiányzott belõle a sok kollégájára jellemzõ megrögzött né-

Vrangel báró rezsimje a Krím félszigeten228

3 Vrangel, P. N.: Voszpominanyija genyerala barona Vrangelja. Frankfurt a. M., 1969. 27.
4 Vrangel, P. N.: Zapiszki. I�II. Moszkva, 1995. I. kötet. 21.
5 Cvetkov, V. Zs.: i. m. 56.
6 Vrangel, P. N.: Voszpominanyija� 60.
7 Cvetkov, V. Zs.: i. m. 58.



metellenesség és antantpártiság. Az egyes szeparatista és autonomista tö-rekvésekhez is nyugodtabban viszonyult. Ennek ellenére nem volt hajlandóa németek által támogatott szeparatista krími tatár kormányzat által szerve-zett haderõ élére állni. 1918 áprilisában viszont eleget tett Szkoropadszkijhetman meghívásának és meglátogatta õt Kijevben. A hetman a szervezõdõcsapatainak vezérkari fõnöki posztját kínálta fel régi arisztokrata ismerõ-sének és katonai bajtársának, amit viszont Vrangel nem vállalt el, hiszen aza hadsereg még jóformán nem is létezett. Ugyanakkor megértõbb voltSzkoropadszkij cselekedeteivel szemben, mint az önkéntes tábornokok,akik elítélték a hetman �ukránosdi� játékát. A kijevi út eredménytelenségeután már csak egy lehetõsége maradt � a Kubán-vidékén szervezõdõ Ön-kéntes Hadsereg. Vrangel családjával együtt 1918 augusztusában érkezettmeg Jekatyerinodarba, ahol a bárót egy szervezõdõ lovas hadosztály éléreállították. Ez a kinevezés ugyan megfelelt október elõtti pozíciójának, de azelsõ hónapok az Önkéntes Hadseregben ennek ellenére nem voltak köny-nyûek, mivel sokáig képtelen volt felfogni a hadseregben végbement vál-tozásokat. A fegyelem például sokkal lazább volt, mint korábban, különö-sen a tiszti századokban, a kozákok pedig többnyire úgy akartak tekinteni aparancsnokukra, mint az igazi bajtársra. A merev Vrangeltõl mindez idegenvolt. Idõvel mégis kivívta katonái és kollégái tiszteletét.8 1918 végén már aKaukázusi Önkéntes Hadsereg parancsnoka volt. 1919 tavaszán kezdõdtekel viszont az elsõ nézeteltérései Gyenyikin tábornokkal. A vita döntõen tak-tikai jellegû volt, és arról szólt, hogy szabad-e belekezdeni egy Moszkvaelleni átfogó támadásba azelõtt, mielõtt Caricinnál egyesültek volna agyenyikinista és kolcsakista hadseregek. Gyenyikin a mielõbbi támadás hí-ve volt, Vrangel viszont inkább az egyesülést támogatta.9 Nagyon sok fõ-tiszt a báróval volt szolidáris ebben a vitában.10
Ez a vita Gyenyikin ellenzékéhez sodorta Vrangelt, amely ellenzékegyáltalán nem volt kis létszámú. Gyenyikint és Romanovszkijt egyre többbírálat érte. A jobboldali körök azért kritizálták õket, mert nem tûztek kimozgalmuk zászlajára tisztán monarchista jelszavakat, amelyektõl sokancsodát vártak. Ugyanezeknek a köröknek Gyenyikin kurzusa túl �liberális-nak� tûnt. Mások az alárendelt tábornokokkal szembeni gyengekezûségértés engedékenységért marasztalták el a Fõparancsnokot.Az Oroszország Állami Egyesítésének Tanácsa, mint a dél-oroszországijobboldal egyik legbefolyásosabb politikai szervezete a fentiek miatt lépettkapcsolatba Vrangel tábornokkal, akiben potenciális szövetségesüket látták.Ebbõl a közeledésbõl valóban egy hosszabb távú együttmûködés bontako-zott ki, amely 1920-ban meghozta a maga gyümölcsét, amikor AlekszandrKrivosein, a Tanács vezetõje kormányfõ lett a Vrangel kormányzó alatt mû-ködõ orosz kormányban.
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Az ambiciózus Vrangel meglepõen ügyesen építette ki az ellenzéki kö-rökkel való kapcsolatát. A kapcsolatépítést megkönnyítette társadalmi hát-tere, gondolkodása, rugalmassága és politikai ügyessége, amely általábannem jellemezte a fehérgárdista tábornokokat. A Vrangel és Gyenyikin kö-zötti viszony egyre rosszabbodott. A konfliktus mögött az eddigieken kívülbizonyos szociokulturális okok és antipátiák is álltak. Ez Vrangel emlékira-taiból is kitûnik, amelyekben a báró jellemezni próbálta felettesét. Minõsí-tése során természetesen igyekezett saját lojalitását és vezetõje iránti tisz-teletét is kifejezni, ahogy az egy igazi tiszthez illik. Ezért minden közös vitá-juk ellenére az egyik legkiemelkedõbb és leggerincesebb orosz tábornoknaktartotta Gyenyikint, aki saját karrierjét kizárólag önmagának köszönhette.Élettapasztalatánál fogva mindenrõl saját véleményt alkotott, szilárd elvei-hez pedig mindig ragaszkodott. Másfelõl viszont Vrangel szerint Gyenyi-kin, aki egyébként jól tudott beszélni, soha nem volt képes a katonákat lel-kesíteni. Külsejével és életvitelével inkább egy átlagpolgárra emlékeztetett.A hadsereg csúcsán is megõrizte korábbi �provinciális, kispolgári, enyhe libe-rális színezetû� környezetének vonásait. Mint a lentrõl jött emberek általá-ban, mindig óvatos és bizalmatlan volt az arisztokráciával, az udvarral és agárdával szemben, egyes kérdésekben pedig túl sértõdékeny volt. Vrangelszerint a sors által rákényszerített, intrikákkal és szenvedélyekkel teli poli-tikában idegennek érezte magát, �elveszettnek tûnt, félt a tévedésektõl, senkibensem bízott, és ugyanakkor nem talált magában elég erõt ahhoz, hogy szilárd és biz-tos kézzel vezesse az állam hajóját a viharos politikai tengeren�.11 Ebbõl a minõ-sítésbõl jól látható az, amit az arisztokrata Vrangel kifogásolt az egyszerûbbszármazású parancsnokában. A báró éppen azokból a körökbõl jött, ame-lyektõl tartott és idegenkedett Gyenyikin, s amelyek azt hitték, hogy õk hi-vatottak �politikát csinálni� az Orosz Birodalomban. A nagyon is katonai és értelmiségi beállítottságú Gyenyikinbõl valóbanhiányzott az a csillogás, viselkedés és finom politikai érzék és tapintat, amely-lyel ellensúlyozni tudta volna a hozzá képest fiatal, dinamikus és ambiciózusarisztokrata elõrenyomulását. Gyenyikin a politikai tevékenységében rend-szerint felfogta a fõbb tendenciákat, jó elemzõ volt, az ítélõképessége éspolitikai problémaérzékenysége is jobb volt a fehérgárdista átlagnál, azon-ban két dologban gyenge volt: a számára fontos ügyekben túlzottan ragasz-kodott az elveihez, ami a politikai rugalmasságtól fosztotta meg, továbbánem volt ügyes a politikai taktikázásban, a politikai ellenféllel való elegánsés csendes leszámolás mûvészetében. Itt valóban hiányzott belõle azon po-litikai rutin, amelyet sokszor csak hosszú pályafutás során lehet megsze-rezni. Vrangel pedig e téren gyorsabban tanult. Gyenyikin például úgy pró-bált védekezni a báró elõretörésével szemben, hogy mellõzni kezdte, de aznem ment könnyen, mert Caricinnál Vrangel komoly sikereket ért el. Látvá-nyos mellõzése pedig csak további pontokat szerzett neki a Fõparancsnokjobboldali ellenzékének soraiban. Az ellenzék pedig elkezdte a báró �me-
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diális� népszerûsítését, amit megkönnyített, hogy Vrangel alkalmas volterre. Hamar sikerült kialakítani a fekete cserkesz egyenruhát viselõ, magasés elegáns �fekete báró� imázsát.1919 június végén elindult egy nagy fehér támadás. A fõ célja Moszkvabevétele volt. A gyenyikinista csapatok veszélyesen megközelítették a fõvá-rost, azonban októberben megtorpant a támadásuk, és elkezdõdött egynagy és rendezetlen visszavonulás. Mindez nemcsak katonailag, hanem lé-lektanilag is nagyon megviselte a fehéreket. Gyenyikin egyre népszerûtle-nebb lett. 1919 õszén a két tábornok közötti konfliktus nyílttá vált. Vrangela december 9-i jelentésében nyíltan elemezte a Moszkva elleni támadás ésáltalában a fehér dél problémáit, ahogyan azokat õ látta. �Szüntelenül elõre-haladva a hadsereg széthúzódott, a hátországi intézmények aránytalanul megnöve-kedtek� A háború a zsákmányszerzés eszköze lett, a helyi forrásokkal való gaz-dálkodásból rablás és spekuláció lett� A bolsevikoktól eleget szenvedett és nyuga-lomra vágyó lakosság, amely az elõrehaladásnál lelkesen üdvözölte a hadsereget, ha-mar saját bõrén megérezte a rablások, az erõszakoskodások és az önkény szörnyû-ségeit. A végeredmény � a front lezüllése és felkelések a hátországban� A hadseregmint harci erõ többé nem létezik.�12 Ezek után Vrangel a katonai vezetõk köré-ben próbált szövetségeseket találni Gyenyikin ellen, de egyelõre még siker-telenül, mert a régi vezetõk többsége lojális maradt régi harcostársukhoz.Gyenyikin sem maradt tétlen, és 1920 februárjában felmentette Vrangelttisztségei alól és elküldte a hadseregbõl. Vrangel családjával és legközelebbi politikai szövetségeseivel (Sztruve,Krivosein, Satyilov) együtt elhagyta a félszigetet. Nemsokára arról értesült,hogy az elégedetlen tábornokok szerveznek egy Katonai Tanácsot (Vojennijszovjet), amely az új fõparancsnok személyérõl fog dönteni. Gyenyikin po-zícióját ugyanis véglegesen meggyengítette az elõkészítetlen és ezért ka-tasztrófába fulladó novorosszijszki evakuáció.13 A Fõparancsnokot személyszerint is nagyon megviselte ez a tragédia,14 és azért úgy döntött, hogy to-vább nem védekezik ellenzékének támadásaival szemben és lemond. 

2. A Vrangel-rezsim célkitûzései
Az új vezér megválasztásának céljából Gyenyikin összehívta a már említettKatonai Tanácsot, amely ismét megmutatta, hogy a tábornokok irányítottaDél-Oroszországban mi számít a legfõbb hatalom forrásának. A tábornokitanácskozás ötlete egyébként már néhány hete felmerült a Fõparancsnokkalelégedetlen fõtisztek körében. Gyenyikin is érezte, hogy elszigetelõdött, és
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azért 1920. március 21-ére (azaz április 3-ra) egy titkos távirattal Szevasz-topolba összehívott egy tanácskozást. Meghívást kaptak a hadtestparancs-nokok, továbbá ez egyes hadosztályok parancsnokai és a parancsnokságukalá tartozó dandár- és ezredparancsnokok majdnem fele. A Doni Hadsere-get két vezetõjének és hat legmagasabb rangot viselõ tisztjének kellett kép-viselnie. Meghívást kaptak a flotta vezetõi, illetve külön-külön a legnépsze-rûbb tábornokok is. Az elnöki teendõket Dragomirov tábornokra ruházta ráGyenyikin.15
Gyenyikin döntése és a tanácskozás összehívása minden korábbi plety-ka ellenére meglepetést okozott sok fehér tábornoknak és tisztnek. Sokankívánták ugyan a vezetõváltást, azonban egy parancsnokot választó �tábor-noki szovjet� arra emlékeztette õket, ami ellen 1917-ben harcba indultak.A helyzet mindenesetre furcsa volt. A megjelölt napon ugyan összejöttek ameghívott vendégek, azonban a tanácskozás túl kaotikus volt. Néhány tá-bornok egyenesen megkérdõjelezte a megbeszélés értelmét, mivel szerin-tük a Fõparancsnok választása nem lehet az alárendeltek dolga, ezért azilyen eljárás megengedhetetlen. Az elsõ nap emiatt eredménytelenül telt elés semmilyen döntés nem született. A másnap érkezõ résztvevõk már zártajtót találtak, amely mögött a 13 legfontosabb tábornok tanácskozott. A szo-ba elõtt idegesen sétálgatott Vrangel tábornok, aki azt a hírt hozta magával,hogy az angol szövetségesek nem hajlandók tovább segíteni a fehéreket.A báró csak az evakuálás elõkészítésére volt hajlandó vállalkozni a megvá-lasztása esetén. Miután Gyenyikin nem változtatta meg lemondó szándé-kát, amire egyesek kérték, végül a tábornokok megegyeztek Vrangel sze-mélyében, akinek aztán Gyenyikin utolsó parancsában átadta a hatalmat,majd külföldre távozott.16 Formálisan tehát Vrangel a hatalmát nem válasz-tásnak, hanem az elõzõ Fõparancsnok jogi aktusának köszönhette, aminémileg megnyugtathatta a konzervatívabb tábornokok lelkiismeretét, mi-vel az összhangban volt a fehérgárdista katonatisztek mentalitásával ésgondolkodásával. Nem szabad ugyanis elfelejteni egy fontos tényt. Amikor1918 decemberében Gyenyikin lett a teljhatalmú és egyetlen Fõparancsnok,õ volt egyben a rangidõs tiszt is, aki mellesleg elejétõl kezdve ott állt a �FehérÜgy� bölcsõjénél. Mindezt nem lehetett elmondani Vrangelrõl. Emiatt voltfontos az, hogy a kollégái támogatásán kívül az elõzõ elöljárójától is meg-erõsítést nyerjen.Az ambiciózus Vrangel a majdnem megoldhatatlan feladatra vállalko-zott, amikor átvette a vezetést. A fehérek kezében csupán egy kis félszigetmaradt, amelynek nem voltak sem nyersanyag-, sem élelmiszer-tartalékai,viszont nagyon sok helyi lakos és menekült zsúfolódott itt össze. Több mil-lióan voltak, és mindannyian egy teljesen dezorganizált és a vereségek sú-lya alatt erkölcsileg lezüllött hadsereg védelmében bíztak. A külföldi szövet-
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ségesek pedig nem voltak már hajlandók finanszírozni egy vesztett ügyet,legfeljebb a régi szövetségeseik evakuálását. Ennek ellenére Vrangel meglepõen ügyesen végezte a dolgát. Figye-lembe véve a körülményeket, amelyek között átvette a hatalmat, az ered-mények figyelemre méltóak. Ebben az is szerepet játszott, hogy a politiká-ban eredetileg tapasztalatlan Vrangel nagyon jó érzékkel ki tudta választanimegfelelõ és hozzáértõ munkatársait. Ezenkívül a báró jó szervezõnek bizo-nyult, aki tudott észérvekkel, akarattal és lendülettel hatni az alárendeltmunkatársaira. A kortársak visszaemlékezései szerint a hatalomhoz anélkülállt hozzá, hogy különösebben átgondolt elképzelései lettek volna, de bízottsaját intuíciójában és abban, hogy élettapasztalatánál fogva képes lesz le-vonni a megfelelõ politikai következtetéseket. Mindig konkrét célt állítottmaga elé, amelynek eléréséhez aztán bármilyen eszközt hajlandó volt kivá-lasztani.17
Amikor Vrangel báró átvette a hatalmat, egyetlen komolyabb célja volt,mégpedig a szervezett evakuálás elõkészítése. Ehhez elõször rendbe kellettszednie a teljesen szétzilált hadsereget és államapparátust. Az utóbbi soránnem riadt vissza a nagyon szigorú intézkedésektõl sem, a garázdálkodó gár-datisztek felakasztását is beleértve. Ezzel drasztikusan ugyan, de hatéko-nyan sikerült felrázni a fehér tábort. Gyenyikinnek valószínûleg soha nembocsátottak volna meg ilyen intézkedéseket, Vrangel viszont mindezt meg-tehette, amit részben az imázsával, a mögötte álló jobboldali politikai erõkfeltétlen támogatásával, másrészt pedig azzal a furcsa felfokozott lelki álla-pottal lehet megmagyarázni, amely a fehéreket a novorosszijszki kataszt-rófa után hatalmába kerítette.Az evakuálás elõkészítésén kívül Vrangelnek volt még egy fontos el-képzelése, amely ugyan csak fokozatosan alakult ki, és eredetileg fõleg arraszolgált volna, hogy némi perspektívát adjon a félszigetre menekült száz-ezreknek, idõvel mégis dominánssá vált. Természetesen az adott körülmé-nyek között gondolni sem lehetett a Moszkva elleni hadjáratra és arra sem,hogy a lassan konszolidálódó fehér haderõ belátható idõn belül megdöntiaz egyre erõsödõ szovjethatalmat. Az elsõ fontos programadó beszédbenVrangel még nem beszélt ugyan errõl, de a következõ áprilisi sajtónyi-latkozatában, amelyben a fehérek kudarcainak az okait elemezte, megpró-bálta meghatározni az új kormányzat követendõ politikáját: ��Oroszor-szágot nem csupán a Krímbõl vezetett Moszkva elleni triumfális hadjárattal lehetfelszabadítani, hanem azáltal is, hogy legalább egy darabka földön teremtünk olyanrendet és olyan életkörülményeket, amelyekre felnéznek a vörös iga alatt sínylõdõnépi erõk.�18 Ezzel tulajdonképpen deklarálta lemondását arról, a fehérmozgalom számára szentnek számító célkitûzésrõl, hogy minél hamarabbbe kell venni a vörös Moszkvát, közben pedig nem kell különösebben tö-
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rõdni a hátországgal és a belpolitikával, hiszen ezek a kérdések a gyõzelemután megoldhatók. Ehelyett Vrangel magáéva tette a �két Oroszország� el-vét, azaz el akarta kezdeni építeni a Szovjet-Oroszországhoz képest alterna-tív �fehér� Oroszország modelljét. Vaszilij Sulginnal folytatott egyik beszél-getésében, amelyet Sulgin néhány évvel késõbb felidézett írásaiban, a kö-vetkezõképpen foglalta össze az errõl vallott nézeteit: �Fel kell hagyniOroszország elfoglalásának politikájával� Arra törekszem, hogy a Krímben, akárezen a darabka földön élhetõbbé tegyem az életet, hogy megmutassam a maradékOroszországnak�: ott nálatok kommunizmus, éhség és Cseka van, itt nálunk pe-dig elkezdõdött a földreform, bevezetik a voloszty zemsztvót, a rendet és a lehetségesszabadságot� Ilyen feltételek mellett lehet majd elõre haladni, lassacskán ugyan,nem úgy mint Gyenyikin idején, hanem valóban lassan, maguk után megerõsítveminden bevett pozíciót. Akkor a bolsevikoktól elvett kormányzóságok az erõnk for-rásai lesznek és nem a gyengeségünké, ahogyan az korábban volt��19 A Vran-gelhez közel álló Krivosein szintén felfogta, hogy egy kormányzóság nemharcolhat az egész ország ellen, és azért támogatta egy dél-oroszországifehérgárdista �kísérleti telep� gondolatát: �E darabka földön, itt a Krímben megkell teremteni az emberséges életet, mégpedig úgy, hogy mindenki elõtt világoslegyen, ott a vonalon túl vörös lebuj van, itt ezen az oldalon azonban, ha nem is pa-radicsom, de az emberek meg tudnak élni� Mi tulajdonképpen egy kísérleti telep,egy kirakatállomás vagyunk.� 20 Ugyanakkor Krivosein tisztában volt azzal,hogy nagyon nehéz lesz fennmaradni, hiszen ahhoz, hogy a szükséges ga-bonával ellássák a félszigetet, támadást kellett intézni az északi kormány-zóságok ellen.Minden igyekezet ellenére a Krím félsziget �tajvanizációjának� nem voltsok esélye. Egyrészt hiányzott azon távolság, amely Tajvant elválasztja akínai szárazföldtõl, másrészt hiányzott olyan egyértelmû támogató is, mintamilyen a szigetet mindennel ellátó USA volt. A franciák és a lengyelekugyan elismerték Vrangel kormányát, az angolok is némi anyagi támoga-tásban részesítették, de a lengyelek veresége után már mindenki inkábblezártnak tekintette az ügyet. Az elsõ világháború utáni Európa pedig nemvolt abban a helyzetben, mint az erõtõl duzzadó ötvenes évekbeli EgyesültÁllamok.A �krími kísérleti telep� gondolatának mégis volt jelentõsége, mert aktív, ajövõre irányuló legiszlatív és politikai munkára ösztönözte Vrangelt ésmunkatársait. A legtöbb elfogadott rendeletet ugyan deklaráltan nem össz-oroszországinak gondolták, de a késõbbi potenciális országos rendezés isvalószínûleg a már megalkotott rendeletekbõl indult volna ki. Bármilyenfurcsa jelenség ez, de az orosz fehér vezérek és vezetõ ideológusok a poli-tikai halál küszöbén elkezdtek egy olyan államépítési kísérletet, amely nem-csak a napi politikai problémákra reagált, hanem perspektivikusabb, a jövõ-be mutató szeretett volna lenni. E kísérlet minden hiábavalósága ellenére
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ugyanakkor jól megmutatta, hogy az egyes fehérgárdista elöljárók átalaku-láson mentek át a polgárháború során, és következtetéseket vontak le azelmúlt években lezajlott folyamatokból.

3. Vrangel kormánya és politikája
Vrangel rezsimjének legjelentõsebb belpolitikai intézkedése a földreform ésaz azzal összefüggõ önkormányzati reform volt. Mindkét reform a gazdál-kodó parasztság politikai megnyerésére irányult. A fehér mozgalom veze-tõi, ideológusai és elemzõi ugyanis 1920-ban végleg rájöttek arra, hogy a pa-rasztság széles rétegeinek támogatása nélkül nem nyerhetik meg a polgár-háborút. A báró rezsimjének parasztpolitikája tehát része volt a �kísérletitelep� politikájának, amelyen keresztül hatni akartak a maradék Oroszor-szág lakosságára. A reformok végrehajtásához Vrangelnek természetesenszüksége volt az engedelmes és hatékony végrehajtó apparátusra. A kérdéscsak az volt, sikerül-e majd egy ilyen szervezetet létrehozni, mert az eddigifehérgárdista tapasztalatok nem voltak túlzottan biztatóak. Amikor Vrangel a dél-oroszországi fehér mozgalom élére került, döntõ-en a katonai és politikai jobboldal támogatását élvezte, amely a körülmé-nyekre való tekintettel fõként a bomlásnak indult fehérgárdista rezsimszanálását várta tõle. Egy szanációs program gondolata nem volt teljesen új,hiszen már 1919 végétõl beszéltek róla a gyenyikinista rezsim kormányzatiberkeiben. Egy Gyenyikinhez közel álló kadet, Asztrov ki is dolgozott egyilyen programot.21 A programjának lényege az volt, hogy el kell kezdeni akövetkezetes harcot mindenfajta önkény és túlkapás ellen, továbbá a régiuralkodó osztályok helyett fel kell karolni a polgárháború során felemel-kedett új gazdagparaszti és középosztálybeli csoportokat, illetve a lakossá-got meg kell gyõzni arról, hogy a fehér hatalom szilárd és rendet tud terem-teni nemcsak az országban, hanem a saját hátországában is. Ennek érdeké-ben Asztrov egy kis létszámú, de nagyon operatív, az úgynevezett �gyelovoj�jellegû szakemberkormány létrehozását javasolta, amely a Fõparancsnokvezetése alatt képes lesz megbirkózni a nehéz feladatokkal.22

Az Asztrov vezette kadetok ezekrõl a tervekrõl a jobboldallal is kon-zultáltak. Ezzel egyidejûleg hasonló elképzelések a jobboldali tábornokokkörében is teret nyertek, csupán azzal a különbséggel, hogy azok nem akar-ták átengedni a kezdeményezést a kadetoknak. Lukomszkij tábornok voltaz elsõ, aki hirdetni kezdte, hogy most �jobboldalibb kezekkel baloldalibb poli-tikát kell folytatni�.23 Gyenyikin végül magáévá tette ezeket az elképzelése-ket, pontosabban szólva ezek sajátos ötvözetét, és a megszüntetett Külön-
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leges Tanácskozás helyére kinevezett egy szûkebb kormányt, amely azon-ban döntõen a jobboldaliakból állt. A kormányfõ pedig Lukomszkij lett.Megállapítható tehát, hogy már Vrangel hatalomra kerülése elõtt kialakultegy szûkebb kormány típusú testület, amely azt a politikát volt hivatottfolytatni, amit késõbb Vrangel hajtott végre. Tény, hogy Lukomszkij kor-mánya tiszavirág-életûnek bizonyult, mert még Gyenyikin bukása elõttmegszûnt, de a programja ezzel még nem tûnt el. Vrangel Fõparancsnokkáemelésével ugyanis végleg gyõzött azon vonal, amely jobboldali kezekkelbaloldali politikát akart folytatni.Vrangel az elõdjéhez hasonlóan szintén híve volt a korlátlan katonaidiktatúrának. Vrangel 1920. március 29-én (azaz április 11-én) elfogadottrendeletében kimondta, hogy �a katonai és polgári hatalom birtokosának min-dennemû korlátozások nélkül a Kormányzó és Dél-Oroszország Fegyveres ErõinekFõparancsnoka (Pravityel i Glavnokomandujuscsij Vooruzsennimi szilami na JugeRossziji) tekintendõ�. A Kormányzó24 mellett egy Tanács (Szovjet) mûködött,amely a vezérkari fõnökbõl, továbbá a hadügyi, tengerészeti, külügyi, pol-gári és gazdasági részlegek vezetõibõl, illetve az állami ellenõrbõl állt. Ké-sõbb létrehoztak még pénzügyi, földmûvelésügyi-földrendezési és ipari-kereskedelmi tárcát is.25 Ezek után az amúgy is kormány jellegû Tanácsot1920 augusztusától már Dél-Oroszország Kormányának hívták (PravityelsztvoJuga-Rossziji). Ezzel valószínûleg jelezni akarták azt, hogy a rendszer kon-szolidálódott és hosszabb távra is óhajt berendezkedni. Külpolitikailag iselegánsabb volt e kifejezés használata. Eleinte viszont valóban csak a tekin-télyelvû és teljhatalmú Kormányzó kisegítõ apparátusaként képzelték el aTanács, illetve a kormány mûködését. Vrangellel együtt ugyanis polgárihivatalnokok sokasága menekült a Krím félszigetre. A báró azonban márkorábban elégedetlen volt a közigazgatási apparátus mûködésével, és azevakuálásra készülõ kis kiterjedésû félszigeten nem szándékozott létre-hozni olyan szerteágazó, terjedelmes, ugyanakkor csekély hatékonysággalmûködõ adminisztratív apparátust, mint amilyen Gyenyikin alatt alakult ki.Természetesen pénze sem volt egy nagy létszámú hivatalnokgépezet fenn-tartására. A saját, csak fokozatosan kialakuló kormányzati apparátusát in-kább kis létszámúnak és olcsónak tervezte, de ugyanakkor azt akarta, hogyaz hatékony és szakmailag felkészült legyen.26 A célja egy valóban �gyelovoj�szerv létrehozása volt. A Tanács elsõ elnöke Vrangel közeli munkatársa, P. N. Satyilov tábornoklett, aki a Kormányzó személyes barátja volt még a háború elõtti idõkbõl.A báró azáltal, hogy katonát nevezett ki a kormánya élére, megint követte asokat kritizált Gyenyikin példáját. Hamar észhez tért azonban és a régi poli-
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tikai szövetségesét, Krivoseint nevezte ki kormányfõnek. A volt cári minisz-ter, Krivosein elõnye az volt, hogy rendelkezett vezetõ közigazgatási gya-korlattal, továbbá pedig a körülményekhez képest viszonylag jelentõs kon-zervatív politikai csoportosulás állt mögötte. A kormány többi tagja is ko-moly szakembernek számított a fehér táboron belül. A híresebb nevek közülfõleg a külügyeket irányító Pjotr Sztruvét és a pénzügyi tárca élén állóMihail Bernackijt kell megemlíteni. A híres közgazdász egyébként már Gye-nyikin alatt is e poszton szolgált, és azon kevesek közé tartozott, aki az elõ-zõ Fõparancsnok bukása után sem hagyta el a félszigetet. Sztruve, Krivoseinés Bernackij már a foradalom elõtt is országosan ismert nevek voltak.27
Az új kormánytagok fõként az Oroszország Állami Egyesítése Taná-csához tartoztak, és a korabeli felfogás szerint mérsékelt konzervatívnakszámítottak. Ezen politikai homogenitás pozitívan mutatkozott meg a testü-let munkáján, mert az ülésekrõl hiányoztak azok az éles konfliktusok, ame-lyek korábban a megszüntetett Különleges Tanácskozást szétfeszítették.A vitás kérdéseket, amelyek eldöntésére hiányzott a kormányból és a nekialárendelt bizottságokból a kellõ akarat és határozottság (ilyen volt példáula földreform kérdése), Vrangel saját tekintélyére támaszkodva önállóandöntötte el, egyidejûleg magára vállalva a felelõsséget. Pozíciója és a pa-rancsnokok többségének támogatása ezt lehetõvé tette. Ezenkívül a katonaidiktatúra lényege éppen az volt, hogy a kormány minden döntése csak aKormányzó jóváhagyása után válik jogerõssé, azaz Vrangel kifejezett aka-rata nélkül semmilyen tervezetbõl nem lehetett érvényes és hatályos jog-szabály. Egyébként azok a körülmények, amelyek között az új kormánynakdolgozni kellett és azok a nagyon praktikus gondok, amelyeket meg kellettoldania, arra ösztönözték a testületet, hogy mellõzze az elvi jellegû vitákatés foglalkozzon a kisebb horderejû, de néha sokkal bonyolultabb �megél-hetési� kérdésekkel.28
A közigazgatási apparátus középsõ és alsó szintjén viszont a báró márnagyobb kádergondokkal küszködött. A saját káderpolitikáját késõbb a kö-vetkezõképpen jellemezte: �A meglehetõsen leegyszerûsített kormányzati appa-rátust nem valamelyik párt embereibõl toboroztam, hanem gyakorlati szakemberek-bõl. Számomra nem léteztek sem monarchisták, sem republikánusok, hanem csak tu-dással rendelkezõ és munka iránt elkötelezett emberek.�29 E hangzatos szavak elle-nére Vrangelnek valóságban nem állt rendelkezésre elegendõ szakember, apolgárháború végének közeledtével ugyanis egyre kevesebb ilyen embertlehetett találni, mert a szakemberek többsége tisztában volt a Krím félszigetlehetõségeivel.30
A �baloldali politika jobboldali kezekkel� kurzus kivitelezésében Vrangelnekszerencséje volt, hogy jobboldalról érkezett, mert így volt némi hitele a pol-
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gárháború során nagyon is jobbra tolódott fehérgárdista tábor hangadó sze-mélyiségei elõtt. Ezenkívül abban is szerencsés volt, hogy olyan konzervatívpolitikusokat sikerült maga mellé állítania, akik nyitottak voltak a reformokiránt, és a hatalmuk megtartása érdekében hajlandók voltak némi szociálisengedményekre. Vrangel ugyan inkább konzervatív beállítottságú szemé-lyiség és politikus volt, de ezzel egyidejûleg tudott pragmatikus is lenni.Miután nem volt nagybirtokos, könnyebben le tudta magában küzdeni a to-tális restaurációra irányuló törekvéseket. Az alatta szolgáló és szintén sikerre(vagy inkább túlélésre) áhítozó fehér tábornokok hozzá hasonlóan gondol-kodtak e kérdésben. A hadsereg emberi és anyagi utánpótlásának kérdésétfontosabbnak tartották annál, hogy néhány ezer nagybirtokos visszakapja aföldjét. Vrangel politikájának a lényegét két formulával lehetne jellemezni: azegyik a �mindenáron fennmaradni�, a másik pedig �bárkivel a bolsevikok ellen�jelszó. Vrangel rendezni próbálta viszonyát a lengyelekkel, szövetséget kö-tött a Szemjon Petljura vezette ukrán nacionalistákkal, sõt az emisszárjai fel-keresték az Ukrajna és Dél-Oroszország területén még létezõ paraszti fel-kelõkbõl álló bandák atamánjait, akik közül egyesekkel sikerült kibékülni.Nyesztor Mahno anarchista parasztjaival is hasonló tervei voltak, azonbanMahno felakasztotta a küldötteit, és inkább a Vörös Hadseregel keresettegyüttmûködést Vrangel ellen. A báró a kozák autonomistákkal és szepara-tistákkal is kompromisszumra törekedett.31

4. A földreform
A �baloldali politika jobboldali kezekkel� program legfontosabb alkotóeleme azerõs önálló gazdálkodó parasztság létrehozására, megszilárdítására és po-litikai megnyerésére irányuló földreform volt, amely magán viselte a szto-lipini agrárreform sok vonását. Ez nem meglepõ, hiszen Krivosein koráb-ban Sztolipin egyik legközelebbi munkatársa volt. A kormánynak figye-lembe kellett vennie az 1917 óta vidéken végbement mélyreható változá-sokat. A legtöbb földesúri föld ugyanis a forradalom és polgárháború alatta gazdálkodó parasztok kezébe került. Gyenyikin nem merte véglegesíteniezeket a birtokviszonyokat, csupán arra szorítkozott, hogy a végleges ren-dezésig a parasztság kezében hagyta a földeket. A birtokukba került föl-dekre vonatkozó tulajdonjogot azonban nem adta át a parasztoknak, és azelfoglalt földekért a termény egy részével kellett fizetni az elõzõ tulajdono-soknak. Vrangel látta, hogy elõdje részben a parasztság ellenséges maga-tartása miatt szenvedett vereséget. Rezsimje azért a parasztságra akarttámaszkodni, azaz az erõs parasztságot akarta szembeállítani a proletárdik-tatúrával. Ez meglehetõsen népszerû elképzelés volt a fehér táboron belül,
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fõleg 1919 óta.32 A nagybirtokosi érdekcsoportok azonban mindig kemé-nyen ellenálltak, és semmilyen reformot nem kívántak. A legerõsebb pozí-cióik pedig éppen Dél-Oroszországban voltak. Emiatt Vrangelnek is sokenergiájába került, amíg letörte ellenállásukat. Vrangel Glinka szenátorra bízta rá a földreform elõkészítését. A szenátora fõnökéhez hasonlóan látta a problémát: �A szocializmus és kommunizmusmeggyõzött ellensége lévén, monarchistaként mélyen hiszek a széles körû szociálisreformok szükségességében, amely reformok közül az egyik éppen az új földtörvény.Szintén mélyen hiszek a parasztság alkotószellemében és gazdasági ésszerûségében.Ezek az állami berendezkedésünk alapjai voltak a múltban és kétségtelenül a jövõbenis azok lesznek.�33 Ennek ellenére a Glinka szenátor vezette bizottság, amelyalapvetõen a helyi földbirtokosokból állt, Jaltában ülésezve arra a megálla-pításra jutott, hogy nincs is szükség radikális változásokra a földkérdésben.Ez természetesen nem elégíthette ki a Kormányzót, aki azért Szimferopolbahozatta át a bizottságot, kibõvítette azt a zemsztvók és a parasztok képvise-lõivel, és megparancsolta, hogy újból gondolják át a kérdést. A földbirtokositöbbség véleménye megint gyõzött, és a földreform második variánsa is túl-zottan egyoldalúnak és konzervatívnak bizonyult. Esélye sem volt, hogymegnyerje a parasztság támogatását. Vrangel újból visszadobta e terveze-tet. Glinka és társai végül kidolgozták azt a reformtervezetet, amellyel azon-ban többségük nem értett egyet. Vrangel viszont éppen ezt a radikális mó-don módosított harmadik tervezetet hagyta jóvá, amelyet a kormánybanGlinkán és a hadsereg érdekeit szem elõtt tartó két tábornokon (Satyilov ésNyikolszkij) kívül senki nem támogatott.34 Krivosein nem vett részt a sza-vazáson, mert csak két nappal késõbb érkezett meg külföldrõl, de egyet-értett Vrangel lépésével annak ellenére, hogy a tervezetet nem tekintettetökéletesnek. Felfogta viszont, hogy tovább már nem lehet várni és huszár-vágással kell megoldani a kérdést.35
Krivosein volt az, aki javasolta, hogy az egész aktus parancs formájátviselje és így kerüljön kihirdetésre, ami 1920. május 25-én (azaz június 7-én)meg is történt, és ennek köszönhetõen elkezdõdhetett a legradikálisabb fe-hérgárdista reformvállalkozás. Itt meg kell említeni, hogy Vrangel összesfontos társadalmi jelentõségû (földreform, önkormányzati reform stb.) in-tézkedését parancs formájában hozta meg, ezzel is hangsúlyozva a rezsimkatonai diktatúra jellegét, illetve a meghozott jogszabályok rendkívüliségét.Az általános célkitûzéseket és indoklást tartalmazó parancsot természetesenmindig követte a konkrét rendelet. A földreformot például a nagyobb nyo-maték kedvéért a cári idõkbõl megmaradt egyetlen közjogi szerv, a Don-vidéken visszaállított Kormányzó Szenátus (Pravityelsztvujuscsij Szenat) is ki-
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hirdette rendelet formájában. A rendeletben a szenátorok külön hangsú-lyozták, hogy a földet a parasztok nem kapják ingyen, hanem ellenértékért,ami szerintük megfelel az orosz nép jogi tudatának.36 Ezt az elemet Vrangelis kiemelte emlékirataiban,37 mintha bizonyítani akarta volna konzervatívelkötelezettségét, amelyhez a földreform során ragaszkodott. A báró pél-dául kijelentette, hogy egyáltalán nem állt szándékában mindenkit földhözjuttatni. Célja csupán a lojális gazdálkodó paraszti réteg megszilárdításavolt. A jövõben nem zárkózott el teljesen a nagybirtoktól. Fontos megem-líteni még azt, hogy a földreform nem volt összoroszországi jellegû, hanema vrangelista csapatok által elfoglalt területekre vonatkozott, bár valószínûvolt, hogy máshol is ezt a megoldást fogják alkalmazni a fehérek, ha gyõzniakarnak.Vrangel parancsa szerint minél több földet kellett a parasztság közöttszétosztani. A juttatandó földeket nem ingyen, hanem ellenértékért kellettelosztani a parasztok között. A föld ellenértéke az egy gyeszjatyinára jutóutolsó tíz év átlagtermésének az ötszöröse volt, amelyet 25 évre szétosztva,minden évben kellett fizetni pénzben vagy gabonában. A befolyt gabona azállami tartalékokba és raktárakba ment. A földtulajdon maximális és mini-mális mértékének a megállapítását a választott parasztokból álló helyi föld-tanácsokra bízták. Vrangel tulajdonképpen az egész reform végrehajtásátezekre a földtanácsokra bízta, természetesen állami felügyelet mellett. Azilyen formájú öntevékenységet hiba lett volna kikapcsolni a reformból, hi-szen így sok kritikát és politikai támadást lehetett elkerülni. Egyébként afehér mozgalom számára némileg idegen földtanács (zemelnij szovjet) kife-jezés használatát éppen Krivosein javasolta Vrangelnek annak érdekében,hogy ezt a falun már megszokottá vált kifejezést átvegyék a vörösöktõl.38
Voltak természetesen olyan földbirtokok és telepek, amelyek nem kerültekszétosztásra. Ezek közé tartoztak például a tanintézetek mintagazdaságai, akísérleti telepek, a magas kultúrájú szõlõk és kertek, a Parasztbank közre-mûködésével szerzett földek, a hutorok (azaz tanyák) kijelölésekor juttatottföldek vagy a korábbi osztásföldek, azaz azok a földek, amelyek az 1861. évireform után kerültek a parasztság birtokába.39 Egyes földrészeket kivontaka szétosztás alól, mert azokból a katonáknak akartak juttatni telkeket.40
A régi tulajdonosokat Vrangel teljesen kiiktatta a folyamatból. A kárpótlásu-kat az állam vállalta magára, az ehhez szükséges pénzeszközöket végsõ so-ron az adózó parasztságtól kellett megszerezni. Azokat az ingóságokat ésingatlanokat, amelyek nem estek a szétosztás alá, természetesen vissza-adták a régi tulajdonosoknak. A szociális béke fenntartásának és a restaurá-ció látszatának elkerülése végett a kormányzat a korábbi földbirtokosoknak
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megtiltotta, hogy visszatérjenek saját birtokaikra és bármilyen közigazga-tási tisztséget vállaljanak ott, ahol birtokaik vannak vagy voltak.41
A földreform végrehajtását rögtön a kihirdetés után elkezdték. A kihir-detés egybeesett a rendbe szedett Orosz Hadsereg (a régi Önkéntes Hadseregúj neve) észak-tavriai támadásával, a Kormányzónak ugyanis az volt a véle-ménye, hogy a támadás során �a hadseregnek szuronyain kell hozni a földet�.42

A reformnak üzenetértékûnek kellett lennie a bolsevikok alatt élõ paraszt-ság számára. Megválasztották az elsõ voloszty szintû földtanácsokat, ame-lyek már augusztusban elkezdték a földosztást. A reform mérsékelten voltsikeres. Volt benne ugyan fantázia, csakhogy nagyon elkésett, sok parasztmár nem bízott a fehér rezsim fennmaradásában, és ezért nem küldte szí-vesen háborúba a fiait. A polgárháborús körülmények miatt az ellátási vi-szonyokon sem javított sokat, pedig az nagyon fontos volt a Krím félszigettúlélése szempontjából.43
A reform néhány egyéb vonatkozásáról maga Vrangel számolt be vissza-emlékezéseiben. Eszerint a földtanácsokba fõleg tekintélyesebb gazdákatválasztottak meg, köztük a falusi értelmiséget is (agronómusok, békebírák,tanítók stb.). A földtanácsok által saját hatáskörében megállapított parcellákmaximális nagysága legtöbb helyen 30 és 70 gyeszjatyina között ingadozott,de voltak helyek, ahol 100 gyeszjatyinában egyeztek meg, máshol viszont,ahol a gyümölcsösök domináltak, csak 10 gyeszjatyinában. A régi tulajdo-nosok kezén megtartható földbirtok nagyságának tekintetében szintén nemvolt egységes a gyakorlat. Egyes helyeken ahhoz ragaszkodtak a parasztok,hogy a korábbi földesúrnak is csak annyi földje maradjon, amennyi a vo-losztyban megállapított birtokmaximum, máshol 150 vagy még ennél is többgyeszjatyinát engedélyeztek nekik.44

5. Az önkormányzatok reformja
Vrangel tábornok belpolitikájának másik fontos intézkedése az önkormány-zati reform volt, amely egyébként szorosan kötõdött a földreformhoz, hi-szen tulajdonképpen azt fejlesztette tovább. A voloszty szintû zemsztvolétrehozása már régóta napirenden volt Oroszországban. Az ötlet eredetilegSztolipintõl származott, aki a voloszty zemsztvo segítségével szerette volnamegszüntetni az elavult, a parasztság jogi különállását tartósító régi falusiönkormányzatot. Halála után azonban a terv elveszett a bürokrácia és adumapolitika útvesztõiben. A gondolathoz legközelebb az Ideiglenes Kor-mány tért vissza, amely 1917 májusában létrehozta a voloszty zemsztvókat.A bolsevikok hatalomra kerülése után azonban a zemsztvókat a helyi szov-

Vrangel báró rezsimje a Krím félszigeten 241

41 Cvetkov, V. Zs.: i. m. 69.
42 Uo. 69�70.
43 Uo. 70.
44 Vrangel, P. N.: Voszpominanyija� 129�130.



jetek váltották fel. Gyenyikin pedig a maga részérõl nem sietett visszaállí-tani a voloszty zemsztvókat, mert félt, hogy a választások fölöslegesen feliz-gatják a falvakat.45
A voloszty zemsztvók gondolata újból Vrangel alatt került komolyan na-pirendre. A tervezetet a már említett Glinka szenátor dolgozta ki. Az indulótámadás miatt azonban Vrangel jobban sietett a földreform részletes sza-bályainak a kidolgozásával, mint a zemsztvoreformmal, amely emiatt késett.Az önkormányzatokra háruló feladatokat azért egy idõre a földosztás lebo-nyolítása céljából létrehozott voloszty és járási szintû földtanácsokra bízták,amelyeket elõször külön választották, késõbb pedig már a megfelelõ szintûzemsztvogyûléseknek kellett volna megválasztani e szerveket. Egyébként aszavazásra jogosultak köre és a választás módja is hasonlóságot mutatott,de a létrehozott szervek mégis mások voltak. A voloszty szintû földtanácsoka volosztygyûléseken választott 5-10 tagból álltak. A választott tagokonkívüli személyeket csak mint a szavazati joggal nem rendelkezõ szakem-bereket vonták be a tanács munkájába. A járási földtanácsok viszont fele-fele arányban álltak a választott és a hivatalból ott helyet foglaló tagokból.Az utóbbiak a járási földügyi közvetítõ, a járási zemsztvo-elöljáróság elnö-ke, a békebíró és a pénzügyi hatóság képviselõje volt. Rajtuk kívül még leg-kevesebb négy tagot kellett megválasztani a volosztyok nevében. E szervekvégleges jelleggel döntötték el a földreformmal kapcsolatos ügyeket. Azállamhatalom bizonyos esetekben ugyan fenntartotta magának a beavatko-zási jogot, de az nem volt túl széles körû.46
Vrangel a voloszty szintû zemsztvoreformról parancs formájában értesí-tette a lakosságot. A parancsban a báró tulajdonképpen megindokolta a re-formot: �A földnek az azt megmûvelõ gazdák kezébe való átadása és a nagybirtokokkisbirtokokra történõ szétaprózódása elõrevetíti a zemsztvo-önkormányzatiság ko-rábbi formájának megváltoztatását is.A megsemmisített zemsztvoélet visszaállításának nehéz és felelõsségteljes mun-kájába be kell vonni a kis földtulajdonosok új és népes osztályát�Akié a föld, azé a vidéki önkormányzati ügyek intézésének a joga is, és az felelérte�Csak ezen az alapon felépített vidéki önkormányzatot tekintek jelen idõben azállamiság további építése szilárd bázisának��47

Azokat az elveket, amelyek a reform kidolgozóit vezérelték, a báró be-vallása szerint leginkább Krivosein ragadta meg a Velikaja Rosszija c. újság-nak adott interjújában. Ebben a kormányfõ kifejtette, hogy a kormányzat ajövõben az éppen létrehozott szilárd, önálló gazdálkodó kistulajdonos ré-tegre kíván támaszkodni, amely részére decentralizálni akarja a közügyekegy részét. A változásokat pedig az teszi szükségessé, hogy a forradalom
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alaposan felbolygatta a régi normákat. Az új hatalom nemcsak a földet, ha-nem helyi adminisztratív hatalmat is óhajt adni az új tulajdonosok kezébe.Egyelõre az újnak számító voloszty zemsztvóra szándékoznak rábízni a ko-rábbi járási zemsztvók feladatait, az új járási zemsztvókra pedig a korábbikormányzósági zemsztvo feladatait és hatásköreit. Krivosein jelezte, hogytovább is hajlandó elmenni a decentralizálás útján, minden azonban attólfügg, hogy az új szervek mennyire lesznek képesek megbirkózni a rájuk bí-zott feladatokkal, milyen lesz a helyi iskola, kórház, bíróság, illetve mennyi-re igazolják majd alkalmasságukat az államiság és a nemzeti kultúra szem-pontjából.48 Ami a kormányzósági zemsztvo jövõjét illeti, arról Vrangel úgynyilatkozott, hogy ezt a kérdést nyitva hagyja, és csak késõbb kívánja el-dönteni.49
Milyenek is voltak ezek a voloszty és járási zemsztvók? Kik választottákés milyen hatásköreik voltak? A voloszty zemsztvo két szervbõl állt � avoloszty zemsztvogyûlésbõl (volosztnoje zemszkoje szobranyije) és a végrehajtószervként mûködõ voloszty zemsztvo-elöljáróságból (volosztnaja zemszkaja upra-va). A zemsztvogyûlés tagjait egy évre választották a falusi választói gyû-lések, amelyeken a legalább 25 éves korhatárt elért alábbi személyek vehet-tek részt: a földdel rendelkezõ és önálló gazdaságot vezetõ háztulajdono-sok, továbbá bármilyen rendû földtulajdonosok, akik saját elhatározásbólfeliratkoztak a legközelebbi falu választói jegyzékébe (de birtokonként csakegy-egy személy, a birtok nagyságától függetlenül), továbbá a bérlõk, akiklegalább három éve ott élnek a volosztyban, amennyiben önálló gazdaságotvagy ipari-kereskedelmi, illetve gyári-nagyüzemi vállalkozást folytatnak, apravoszláv templomok elöljárói, illetve bármilyen felekezethez tartozó egy-házközségek képviselõi, amennyiben a voloszty határain belül rendelkez-nek földtulajdonnal. Végül szavazhattak még a kincstári és társadalmi in-tézmények, a kereskedelmi és ipari társaságok képviselõi, viszont társasá-gonként és intézményenként csupán egy-egy szavazat erejéig, és csak ab-ban az esetben, ha a volosztyban ingatlantulajdonnal rendelkeztek. A vá-lasztójogból a nõk sem voltak kizárva, ha megfeleltek a fenti feltételeknekés õk voltak a családfõk. Minden választópolgárnak csak egy szavazati jogavolt, amelynek gyakorlását nem ruházhatta át másra, azaz helyette megbí-zásából más nem szavazhatott. A kivételt ez alól a rendelet csak egy esetbenengedélyezte: akkor, amikor a szavazásra jogosult a fronton tartózkodott.Ilyenkor a család másik, szintén legalább 25 éves tagja helyettesíthette õt aválasztásokon.Minden volosztyban a megválasztható képviselõk számát egy külön ha-tározatban állapították meg, amely határozatot a járás elöljárója állítottössze és a kormányzó hagyta jóvá. A feltétel az volt, hogy minden, legalább200 választóval rendelkezõ falugyûlésre jusson egy képviselõ, az összlét-
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számuk azonban egy volosztyban ne legyen 20-nál kevesebb és 40-nél több.A járási zemsztvogyûlések képviselõit nem közvetlenül a választópolgárok,hanem a voloszty zemsztvogyûlések választották � azokban a járásokban,ahol a volosztyok száma nem haladta meg a 15-öt, két képviselõt gyûlé-senként, ennél nagyobb járásokban pedig csak egy képviselõt. Néhányképviselõt küldtek a gyûlésbe a járás részét alkotó városok dumái is, különmeghatározott létszámban. Ezenkívül hivatalból számítottak még a járásizemsztvogyûlés tagjainak a járási zemsztvo-elöljáróság tagjai és az összesvoloszty zemsztvo-elöljáróság egy-egy képviselõje is. A járás részét alkotóvárosok polgármesterei is ott ültek, ugyanúgy, mint a pravoszláv egyház egyképviselõje is. A pravoszláv egyházon kívül egy hely járt még annak a nempravoszláv felekezetnek, amely dominált a járásban. Egy képviselõi helyfenn volt tartva a földmûvelésügyi tárca járási képviselõjének, amennyibenez a tárca a járásban rendelkezett ingatlantulajdonnal.50
A fenti rendelkezésekbõl látszik, hogy választójoggal csak azok a szemé-lyek rendelkeztek, akik valamilyen kapcsolatban álltak a földdel. A vran-gelista önkormányzati választójog tehát nem tekinthetõ általánosnak, hi-szen a nincstelen falusi proletariátus ki volt belõle rekesztve. Azok esetében,akik rendelkeztek választójoggal, az utóbbi egyenlõ és titkos volt, közvetlenválasztójog viszont csak az önkormányzat legalacsonyabb fokán létezett,mert a járási képviselõ-testületeket már közvetve választották. A rezsim ez-zel egyértelmûen nyilvánvalóvá tette azt, hogy melyik csoportra akar tá-maszkodni � a vagyonos gazdálkodó parasztságra. Vlagyimir Obolenszkijherceg, a Szimferopoli Zemsztvo Elöljáróság elnöke, aki a rendszer demok-ratikus kritikusai közé tartozott, azt is gyanította, hogy a reformmal a kor-mányzat nemcsak a gazdagparaszti tulajdonosi réteget akarta elõnyben ré-szesíteni, hanem a mindig gyanakvással kezelt demokratikus érzelmû értel-miséget ki akarta iktatni a választásra jogosultak körébõl.51 Egyáltalán areform következtében várható volt, hogy megszûnnek a korábbi �értelmisé-gi� jellegû zemsztvók, és helyükre a politikailag képzetlenebb és ezért re-mélhetõleg befolyásolhatóbb paraszti önkormányzatok kerülnek. E megol-dás mögött nehéz nem észrevenni azokat a paternalisztikus meggondo-lásokat, amelyek 1905 táján az akkori választójogi törvények konzervatívmegalkotóit vezérelték. Õk ugyanis szintén a politikailag �elmaradott� pa-rasztságban vélték felfedezni a cári hatalom és a tradicionális társadalmirend új bázisát.Természetesen az újszerû voloszty és járási szintû zemsztvók sem len-nének teljesen önállóak, hanem komoly hatósági felügyelet alatt mûködné-nek. Az utóbbit azzal akarták hatékonyabbá tenni, hogy a voloszty zemszt-vo végrehajtó elöljáróságának, azaz az ún. upravának az elnöke egyben azadminisztratív feladatok ellátásával megbízott voloszty elöljáró (nacsalnyik
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volosztyi) lett volna, aki ebben a minõségben a központi hatalom által kine-vezett járási fõnök (nacsalnyik ujezda) alá tartozna. Ugyanakkor az elöljárósá-gok elnökei hivatalból tagjai voltak a járási zemsztvogyûléseknek.52 Ezáltaltehát a hatalom belsõ befolyásolási lehetõséget szerezne meg az önkormány-zatok életében. Mindkét szintû zemsztvo jogalanyisággal rendelkezett, azaz az általánospolgárjogi szabályok alapján tulajdont szerezhetett, illetve eladhatott, köl-csönöket vehetett föl, szerzõdéseket köthetett. Joguk volt saját helyi adókkivetéséhez is. Ami a feladat- és hatásköri megoszlást illeti a voloszty és ajárási szintû zemsztvók között, a következõ volt a helyzet: a volosztyzemsztvók feladata lett a helyi adók elosztása a lakosság között, továbbá azadóbeszedés ellenõrzése, az 1920. évi földreformból fakadó természetbeniés pénzbeli kötelezettségek teljesítése feletti felügyelet, a hadsereg és a la-kosság ellátásának elõsegítése, a földhasználati kérdéseknek a földtanácsokáltali megoldása és az államõrség (azaz rendõrség) fenntartása. Ezzel szem-ben a járási zemsztvók feladata lett a helyi jellegû kötelezettségek volosztyzemsztvók általi teljesítésének a felügyelete, a helyi tulajdonban lévõ épü-letek és egyéb berendezések elosztása a volosztyok között, annak az arány-nak a meghatározása, amely arányban az egyes volosztyok kötelesek hoz-zájárulni a járási zemsztvointézmények és -vállalatok fenntartásához, to-vábbá az összállami adóterhek, illetve az állami szubvenciók elosztása a vo-losztyok között, a voloszty zemsztvók felvilágosítása és tájékoztatása azegész járást érintõ ügyekben és még néhány kevésbé fontos feladat. Mind-ebbõl kitûnik, hogy a járási zemsztvo alapvetõen egy koordináló és elosztó-disztributív szint lett az elsõdleges szintnek számító volosztyok fölött. A rendeletek szerint mindkét típusú zemsztvo önállóan látja el a felada-tait és gyakorolja kompetenciáit, csupán néhány kiemelt ügyben volt szük-ség a kormányzósági szinten mûködõ felsõbb államhatalmi szervek jóvá-hagyására. Kiemelt ügynek számított például az ingatlanok elidegenítésevagy elzálogosítása, a zemsztvo által felvett kölcsönök és garanciavállalásokengedélyezése, és végül a közhasznú zemsztvovállalatok létrehozásának ésüzemeltetésének a szerzõdésben történõ átengedése magánszemélyeknekés vállalkozóknak. Az összes többi zemsztvohatározatot a felügyeletet gyakorló állami szer-vek csak felfüggeszthették, de nem semmisíthették meg. Ilyen felügyeletiszervnek számított a voloszty viszonylatában a járási fõnök, a járási zemszt-vók tekintetében pedig a kormányzó. A meghozott határozatot két esetbenfüggeszthették fel: akkor, ha a határozat nem volt összhangban a jogszabá-lyokkal, illetve felmerült a hatáskör-összeütközés problémája, ezenkívül pe-dig akkor, ha a határozat nem felelt meg az �államiság visszaállításáért� folyta-tott (azaz a bolsevikellenes) küzdelem általános követelményeinek. A másikfeltétel tulajdonképpen majdnem korlátlan beavatkozási jogot biztosított azállamhatalmi szerveknek a helyi önkormányzatok ügyeibe. A határozat
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felfüggesztése esetében a végleges döntést az elsõ esetben a békebírák gyû-lésének az elnöke (a voloszty zemsztvók esetében) vagy a közigazgatási bí-róság (a járási zemsztvo esetében) hozhatta meg. A második esetben a vég-sõ döntés az ügy jellegétõl függõen a járási zemsztvo-elöljáróság kibõvítettülésére vagy a helyi gazdasági tanácsokra tartozott. Amennyiben a kor-mányzó nem értett egyet az említett gazdasági tanács határozatával, a vég-sõ döntés a legfelsõbb központi kormányzati hatalomra tartozott. 1920-ban felmerült egyébként a kormányzósági zemsztvo létrehozásá-nak a gondolata is, azonban Vrangel ezt a kérdést nyitva hagyta és a jövõrebízta. Meg kell említeni, hogy a járási zemsztvókról szóló rendelet csaknéhány hónappal a voloszty zemsztvók helyzetét szabályozó jogszabályután jelent meg. A rendeletet bevezetõ parancs ugyanakkor a járási zemszt-vogyûlésekre bízta, hogy tisztázzák melyek azok a feladatok, amelyek túl-haladják a járási szint lehetõségeit és a kormányzósági szintre tartoznak. Azilyen jellegû ügyekben lehetõvé tették a járási önkormányzatok számára,hogy egymással szövetkezzenek, és a járások szövetségeit hozzák létre,amely szövetségek egész kormányzóságok területét is magukba foglalhat-ják. Természetesen az idõ rövidsége miatt erre nem kerülhetett sor, hiszenmásfél hónap múlva a krími fehérek végleges vereséget szenvedtek.

6. Vrangel báró és a monarchia kérdése
Vrangel tábornok soha nem csinált különösebb titkot abból, hogy monar-chista. A posztjára is tulajdonképpen mint a közismerten monarchista ér-zelmû jobboldali erõk jelöltje került. Természetesen, amikor Dél-Oroszor-szág Kormányzója lett, óvatosnak kellett lennie ebben a kérdésben, és nekiis az elõdjei példáját követve inkább hallgatni kellett a monarchiáról. Mi-után azonban Gyenyikintõl eltérõen a monarchista jobboldal a bárót mégis-csak saját emberének tekintette, Vrangelnek könnyebben bocsátották mega �közjogi határozatlanságát�.Más volt a helyzet a külföldi szövetségesekkel, mert elõttük már jobbankellett taktikáznia. Az amerikai diplomáciai képviselõk érdeklõdésérepéldául Vrangel azt válaszolta, hogy Oroszország jövõbeli állam- és kor-mányformájáról az orosz népnek lehetõsége lesz véleményt nyilvánítani apolgárháború után, mégpedig az általános választójog alapján megválasz-tott Nemzetgyûlésben (Nacionalnoje Szobranyije). Saját nevében kijelentette,hogy nem szándékozik társadalmi támogatottság nélküli állam- és kor-mányformát ráerõltetni az országra. A legtöbb vitát Vrangel monarchizmusáról a rövid politikai programjáttartalmazó �Felhívás az orosz néphez� c. deklarációja váltotta ki. Ebben azt je-lentette ki, hogy a fehérek �a hitért, a szentélyekért és a testvérháború megszün-tetéséért�, a �kommunista rabló uralom alóli felszabadításért� harcolnak, illetveazért, hogy a �paraszt a tulajdonába kapott földdel újból földmûveléssel foglalkoz-hasson�. Utolsó célkitûzésként viszont az szerepelt a nyilatkozatban, hogy
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�az orosz nép egyedül válasszon magának Gazdát�. A többi fehérgárdista prok-lamációhoz képest csak a parasztság kiemelése és a �Gazda� (�Hozjain�) kife-jezés az újdonság, mivel az utóbbi alapos kétségekre adott okot, mert sokana cárt értették alatta. Nikolaus Katzer viszont e kifejezés mögött már a mo-narchikus uralkodó nélküli egyszemélyes diktatúrát sejtette.53 Vrangel ké-sõbbi írásaiból azonban nem nagyon rekonstruálható, hogy pontosan mitértett e többértelmû kifejezés alatt.Tény, hogy Vrangel pragmatikus politikus volt, és egyáltalán nem biztos,hogy a polgárháború után monarchiát állított volna vissza és nem követnéegy másik európai monarchista, Ferenc József osztrák császár és magyar ki-rály szárnysegédjének, Horthy Miklósnak az útját, aki magának tartottameg a hatalmat, a királyság formális fenntartása mellett. Ami a báró jövõké-pét illeti, érdemes két kisebb megjegyzését idézni az emlékirataiból: �AmígOroszországban nem alakul ki az igazi államhatalom, mindegy, hogy milyen, csakaz emberi szellem évszázados keresése során kipróbált törvényességen, személyesszabadságon és a tulajdonjog biztosításán, illetve a nemzetközi körülmények tiszte-letben tartásán alapuljon, addig Európában nem lesz se béke, se gazdasági fellendü-lés.�54 E kijelentés ugyan meglehetõsen stilizált és sok évvel a polgárháborúután keletkezett, mégis kiderül, hogy az erõs hatalom és a magántulajdonmilyen fontos szerepet játszott a báró gondolkodásában.A másik megjegyzés szintén emigráns korából származik. Konkrétan ak-kor keletkezett, amikor Vrangel a Nyikolaj Nyikolajevics nagyherceg sze-mélyét elõtérbe helyezõ monarchisták nyomása alá került. Vrangel ugyanisaz emigrációban is megpróbálta életben tartani a fehérgárdista ideológiaegyik alappillérét, miszerint �a hadsereg a politikán kívül áll�, és a fehér csapa-tok �nem a monarchiáért vagy a köztársaságért, hanem a Szent Oroszországért har-colnak�. Személyes magánvéleménye viszont a következõ volt: �Oroszországegész múltja amellett szól, hogy az ország elõbb vagy utóbb visszatér a monarchistaberendezkedéshez, ne adja isten azonban, hogy ezt a rendszert a szuronyok erejévelvagy a fehérterror révén kényszerítsék rá a lakosságra��55 A báró késõbbi véle-ménye szerint: �A cárnak akkor kell megjelennie a porondon, amikor már végezteka bolsevikokkal� amikor véget ér az a véres küzdelem, amely még a fehérek elõtt áll.A cárnak ugyanis fehér lovon kell bevonulnia Moszkvába, és nem szabad, hogy be-piszkítsa õt a polgárháború vére, hiszen neki a megbékélés és a kegyelem szimbó-lumának kell lennie.�56
Vrangel tehát érzelmileg egyáltalán nem idegenkedett a monarchistajelszavaktól, viszont reálpolitikusként úgy érezte, hogy e jelszavak hangoz-tatása fölöslegesen megnehezíti a fehér mozgalom egyben tartásának az
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ügyét és újabb belsõ konfliktusokat szül. Nem is annyira a fehérgárdista had-sereg véleménye miatt aggódott, mert tudta, hogy annak majdnem 90%-amonarchistákból állt,57 hanem sokkal inkább az orosz emigráció különbözõpolitikusainak a hozzáállása aggasztotta, hiszen köztük nemcsak a monar-chia kérdésében nem alakult ki konszenzus, hanem a trónörökös szemé-lyében sem. 

7. Befejezés
Vrangel báró krími rezsimje bizonyos szempontból rövid, de jellemzõ befe-jezése volt a fehér mozgalomnak, illetve annak szellemi útkereséseinek. Az�államszervezési kísérlete� pedig jó példája annak az evolúciónak, amelyenkeresztülmentek a fehér tábor konzervatív vezetõi. Az 1920-ra számukra isnyilvánvalóvá vált, hogy a parasztság politikai és szociális megnyerése nél-kül nem számíthatnak semmi jóra. Az orosz konzervatívok ezért (a krími re-zsim döntõen e csoport kezében volt) a régi rendszer megmentése érdekébentettek még egy utolsó kísérletet az események megváltoztatására. E kísérletpedig nagyon sok tekintetben hasonlított a sztolipini reformsorozatra.58
A sztolipini idõkkel való személyes kontinuitást Krivosein testesítette meg. A vrangelista önkormányzati reformok mögött ugyanakkor nem lehetnem észrevenni azokat a meggondolásokat sem, amelyek az orosz ultra-konzervatív monarchistákat vezérelték 1905-ben, amikor az ún. buliginibizottságban vitatkoztak a bevezetendõ választójog terjedelmérõl. A híresKonsztantyin Pobedonoszcev ihlette ultrakonzervatívok akkor azt szorgal-mazták, hogy a szerintük archaikus, tradicionalista és cárhû parasztság mi-nél szélesebb rétegei választójoghoz jussanak. Abban reménykedtek, hogya cárizmus ezáltal komoly és könnyen befolyásolható szavazóbázishoz jut.Az 1905�1907-es elsõ orosz forradalom viszont csalódást okozott nekik. A pa-rasztság konzervativizmusába vetett hitük ennek ellenére megmaradt ésVrangel munkatársait is befolyásolta. Természetesen õk már mégiscsak ta-nultak a történelembõl, és felismerték azt, hogy a magántulajdon szentsé-gén alapuló konzervatív berendezkedés igazi bázisa csak a jómódú paraszt-ság lehet, a szegények ugyanis ösztönösen mindig az újraelosztás hívei lesz-nek. Ezért visszatértek a már említett sztolipini megoldásokhoz. A Vrangel-Krivosein-Struve csoport politikája tehát leginkább ahhoz a konzervatív
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orosz reformizmushoz állt közel, amely a korlátozott szociális reformokárán meg akarta õrizni a tekintélyelvû és hierarchikus orosz államiságot.Bonyolult feladat megvonni Vrangel krími uralmának a mérlegét. A bá-ró nagy érdeme (természetesen csak a fehérgárdisták szemszögébõl) az,hogy sikerült lelket önteni a vereségek súlya alatt összeroppant fehérekbeés fõleg elõkészíteni az evakuálást, amely sok ember életét mentette meg.A több mint 130 000 fõ szervezett evakuálása semmiképpen sem volt kis tel-jesítmény. Vrangel az elõdjeinél sokkal energikusabban és koncepciózusab-ban próbált hozzányúlni az életbevágó szociális és politikai kérdésekhez.Ebben határtalan pragmatizmusa és fejlett politikai érzéke is segítette. Az ál-tala irányított területen egy idõre valóban nagyobb rendet tudott teremteni,mint összes elõdje együttesen, de az õ uralmát sem kerülték el teljesen azatrocitások, megtorlások, korrupció és egyéb �túlkapások�. Vrangel igyekezetét és ügyességét elismerte a báróval szemben kritikusMiljukov is, aki azonban szkeptikus volt a �baloldali politika jobboldali kezekáltal� jelszóval leírható programmal szemben. A híres történész a követke-zõket írta Vrangelrõl és politikájáról: �Vrangel a feladatok teljesítéséhez az elõremeghatározott elképzelések nélkül látott hozzá. Szilárdan elhatározta viszont, hogynem ismétli meg azokat a hibákat, amelyek Gyenyikin bukásához vezettek. Ezek ahibák nyilvánvalóak voltak számára. Ez a kormány agrárkérdéshez való viszonya, abirodalom perifériáján létrejött államalakulatokhoz való hozzálállás és a lakosság ésa hadsereg közötti viszony volt. Íme ez a három kérdés, amelyet másként kellett meg-oldani, mint ahogyan Gyenyikin tette. De helyes megoldások akkor csupán a balol-dali megoldások lettek volna, Vrangel pedig, ahogy láttuk, a jobboldaliak jelöltje volt.Katonai határozottsággal viszont nem hátrált meg a nehézségek elõl, bárkivel és bár-milyen eszközökkel sikert elérni � ez volt a kiindulópontja� A baloldali megoldá-sokat Vrangel azonban csak eszközként és nem célként fogta fel. És nagyon hamarebbõl a kettõsségbõl kibújt a korábbi jobboldali pszichológia. A »baloldali« politika»jobboldali« kezekbe kerülve már nem volt többé baloldali.�59
Vrangel a fenti szkeptikus vélemény ellenére mégiscsak keresztülvitte aviszonylag radikális földreformot, és részben megfegyelmezte csapatait.Miljukov egyébként éppen az utóbbit, azaz a hadsereg nagyobb fegyelméttekintette a vrangeli kísérlet legfõbb sajátosságának. A végeredményen vi-szont ez már nem tudott sokat változtatni. A földreformnak talán lehetettvolna sikere, ha hosszabb ideig maradt volna fenn a fehér front, és ha a la-kosság jobban bízott volna a vrangeli rezsim tartósságában. A paraszti tö-megek azonban jó politikai és gyakorlati érzékkel megérezték, hogy a dél-oroszországi fehér ellenállás napjai meg vannak számlálva. A lakosság több-sége már csak arra várt, hogy legyen vége a hosszú és véres öldöklésnek,amelybõl mindenképpen ki akart maradni. 
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IX. A terror, a megtorlás és a fehérek represszív szervei az oroszországi polgárháborúban*

1. Az oroszországi  polgárháború jellege és sajátosságai
Az orosz fehérgárdista tábornoki rezsimek szerkezetét és mûködését nemlehet megérteni e rezsimek megtorló politikájának és represszív szerveze-tének ismerete nélkül. A polgárháború mindennapjait és hatalmi viszonyaitugyanis az utóbbiak sokkal jobban meghatározták, mint a fehér jogászpro-fesszorok kabinetjeiben készülõ alkotmányos tervezetek, választási törvé-nyek vagy szociális reformok. Ezt a kérdést viszont nem lehet elszigeteltenvizsgálni a másik táboron belül lezajlott hasonló folyamatoktól és problé-máktól, illetve az oroszországi polgárháború általános jellemzõitõl. Csak azutóbbiak ismeretében lehet ugyanis legalább részben megérteni a bolsevikok�államépítõ� munkája sikerének, illetve a fehérek kudarcának az okait. Minden polgárháború természetes velejárója a terror és a represszió, azoroszországi azonban még ebben a sorban is különösen véresnek és kegyet-lennek bizonyult. Ennek több oka is volt. A forradalom elõtti Orosz Biroda-lom sok tekintetben a kontinens és talán az egész világ legheterogénebb or-szágai közé tartozott, ahol különbözõ történelmi-társadalmi formációk éltekegymás mellett. A modern kapitalizmus keveredett itt a feudalizmussal,illetve az ázsiai típusú prefeudális képzõdményekkel és azok hagyományai-val. Oroszország emellett nagyon vegyes és sokszínû etnikai összetétellelrendelkezett. Az alapvetõ szociális konfliktusok itt etnikai és vallási ellenté-tekkel találkoztak, ami nagyon robbanékony társadalmi alapanyagot ered-ményezett. Az oroszországi polgárháború ennek következtében nem voltegyszerûen csak egy szociális konfliktus a �proletárok� és �burzsujok� között,hanem egy hosszan tartó etnikai és szociokulturális konfliktus is, annakminden velejárójával együtt. Az 1917 és 1921 között zajló polgárháborúnak több, egymástól viszonylagjól elkülöníthetõ szakasza volt. Az egyes szakaszok között markáns különb-ségek figyelhetõk meg. A polgárháború kezdeti szakaszára (1917 vége és 1918elsõ fele) jellemzõ volt, hogy itt nem a vörös és fehér reguláris hadseregekütköztek meg egymással, hiszen ilyenek akkor még nem léteztek. A har-cokban eleinte emiatt csak a két tábor legelkötelezettebb hívei vettek részt:
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az egyik oldalon a bolsevik érzelmû munkásokból, katonákból és tengeré-szekbõl verbuválódó Vörös Gárdák, a másik oldalon a már említett tiszti éspolgári ifjú önkéntesek. 1917 végén azonban sem a vörösgárdisták, sem azönkéntesek nem hasonlítottak reguláris hadseregre, inkább csak kisebb-na-gyobb különítmények harcáról volt szó. Ez a harc viszont roppant kegyet-len volt, ami nagyban meghatározta a háború késõbbi jellegét is. Példáulnem volt szokás foglyokat ejteni.Teljes erõvel a polgárháború csak 1918 tavaszán és nyarán bontakozottki. A terror és represszió tekintetében ez két egymással ellentétes tendenciáthozott magával. Az egyik az volt, hogy mindkét fél � a vörösök és a fehérek �elkezdte szervezni a reguláris tömeghadseregeket. Ennek érdekében idõn-ként sorozásokhoz is kellett folyamodniuk. Ezzel viszont megváltozott acsapatok összetétele és csökkent a harcosok elkötelezettsége, hiszen a beso-rozottak általában nélkülözték azt az elszántságot, amely az önkénteseketjellemezte. 1918-tól kezdve emiatt egyre gyakrabban került sor a csapatokátállására az ellenséghez, sõt egyesek ezt a mûveletet többször is megismé-telték. Ezenkívül a háború elmélyülésével a harcoló felek saját csapataikatgyakran hadifogoly kiskatonákkal próbálták kiegészíteni. Nem szabadugyanis elfelejteni, hogy a lakosság többsége semleges próbált maradni apolgárháborúban, ezért mindkét félnek komoly gondot okozott a sorozás,illetve a dezertõrök elleni harc.A polgárháború kiteljesedése tehát együtt járt annak bizonyos intézmé-nyesülésével. A kegyetlenkedés ugyan soha nem szûnt meg, azonban aküzdelem eddigi irtóhadjáratra emlékeztetõ jellege valamivel enyhült, leg-alább a frontokon. A perspektivikusabban gondolkodó tábornokok arra in-tették beosztottjaikat, hogy nem kell minden hadifoglyot megölni, hiszenazokra még szükség lehet. A doni kozákok például bányákban dolgoztattáka foglyokat. Gyenyikin tábornok tiltani próbálta a fogságukba esett katonákazonnali agyonlövetését, és harcolni próbált a kozákoknak azzal a kegyet-len szokásával is, miszerint az életben maradt hadifoglyokat levetkõztették,és így hajtották a táborokba. Jellemzõ viszont, hogy ennek a próbálkozás-nak nem volt túl sok eredménye, sõt a fehér tisztek �nõnek� nevezték elezért a parancsnokot.1 A majdnem hihetetlen kegyetlenkedések pedig foly-tatódtak. A tábornokok racionális elképzelései, az állami célszerûség igényeugyanis csak ritkán hatott a harcoló alárendeltek viselkedésére. Nagyon soktábornok viszont nagyon megértõen viselkedett a �legényei� önkényeske-désével szemben, és nem volt hajlandó semmit tenni az esztelen terror ésrablások megakadályozásának érdekében. Sokan a parancsnokok közülugyanis azt hitték, hogy ezek a jelenségek csak ösztönzõen hatnak a kato-nák �harci moráljára�.2Itt kell megemlíteni azt a tényt is, hogy az orosz polgárháborúban a legtöbbáldozatot nem annyira a harcok, hanem inkább a civil lakossággal szembeni
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megtorlások, éhínség és járványok szedték. Ez az eddig ismertetett polgár-háborús sajátosságokon kívül abból is eredt, hogy mindkét harcoló félneknagyon komoly ellátási gondjai voltak. A lakosság döntõ többsége egyi-küket sem szándékozta önként ellátni újoncokkal, ruhával és élelmiszerrel,emiatt mindkét félnek a kezdetektõl fogva kényszerítõ eszközöket kellettalkalmaznia. Ez a tény pedig természetesen sok feszültséget okozott. Közis-mert, hogy 1918 tavaszán éppen ez a kényszerítés okozta azt, hogy a szélesközépparaszti rétegek elfordultak a bolsevikoktól, és felkeléseikkel a szov-jetellenes rezsimek létrejöttét tették lehetõvé. Az utóbbiak viszont nem-sokára hasonló helyzetbe kerültek. A fehéreknek ugyanis soha nem sikerültrendezni az ellátási helyzetüket. Még azok a társadalmi csoportok, amelyekérdekeit elvben védelmezték, sem mutattak nagyobb hajlandóságot arra,hogy anyagilag is hozzájáruljanak a �Fehér Ügy� fenntartásához. Gyenyikinszerint megdöbbentõ volt az orosz vagyonos polgárság passzivitása ebbena tekintetben. Ez részben frusztrálta a fehér harcosokat, akik tombolódühükben többször e csoportok ellen is fordultak és kifosztották õket. A lakosságra ránehezedõ állami kényszerítõ intézkedések mindenütt ál-lamellenes és anarchista reakciót váltottak ki a parasztságból. A séma a követ-kezõ volt: a hatalom szükségszerûségbõl kezdett rekvirálni. A rekvirálásokatviszont a lakosság lázadása követte, amelyre a hatalom megtorlással reagált.A polgárháborús körülményeknek megfelelõ véres megtorlás pedig a vidékilakosság és a hatalom konfliktusának állandósulásához vezetett. Ez a sémakisebb-nagyobb megszorításokkal mindkét táborra igaz, a kérdés csak az volt,hogy kinek sikerül korábban okulni ebbõl, és legalább a legnagyobb túlkapá-sokat kiküszöbölni. A válasz összefügg azzal a kérdéssel is, hogy melyik har-coló félnek sikerült hamarább intézményesebbé tenni saját hatalmát, annakrepresszív szerveit, továbbá, hogy kinek sikerült elõbb visszaállítani az állami-ság meghatározó formáit és az azokkal járó �racionálisabb� megtorlást. 

2. A fehérek represszív szervei
A belsõ ellenség elleni harcra, illetve a megfélemlítés céljából mindkét táborlétrehozta a maga különleges szerveit: a bolsevikok az ÖsszoroszországiRendkívüli Bizottságot az ellenforradalom és a szabotázs elleni harcra, azaz ahíres-hírhedt Csekát, a különbözõ fehér rezsimek pedig a kémelhárító szer-veket. A fehér tábornokok fõleg a korábbi katonai kémelhárító szervek min-tájára próbálták megszervezni represszív apparátusukat, hiszen számukraez volt az ismerõs modell. A Cseka és a fehér kémelhárítás között azonbanvolt egy alapvetõ különbség. A Cseka idõvel egy egységes és centralizáltszervezetté vált, szigorú hierarchiával, a hasonló célú fehér szervezeteketviszont végig decentralizáltság és nagy önállóság (és természetesen az eb-bõl eredõ ellenõrizhetetlenség) jellemezte. A fehér tábornokok területeinugyanis nemcsak a vezetõ tábornokok hoztak létre kémelhárító szerveket,hanem tulajdonképpen minden nagyobb katonai egység és körzeti pa-
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rancsnok is. A fehérek által elfoglalt Pszkovban például 1919-ben négykémelhárítás mûködött: az Északi Hadtesté, az észteké, a Jugyenyics tábor-noké és a hírhedt Bulak-Balachovics különítményé.3 A fehér kémelhárítószervek ezenkívül nagyon gyakran összenõttek a különbözõ legális vagyillegális politikai, fõleg szélsõjobboldali szervezetekkel. A fehérgárdista re-zsimekben tehát nem lehet beszélni egységes politikai rendõrségrõl. E rezsi-mek számára további gondot okozott, hogy az ilyen jellegû titkos szervek,amelyek nagy szabadságot kaptak a forradalmárok elleni harcban, idõvelteljesen kicsúsztak feletteseik ellenõrzése alól. A katonai kémelhárítás elégkorán a frontszolgálatot elkerülni próbáló fehér tisztikar legkétesebb ele-meinek gyûjtõhelyévé vált, ezenkívül a jövõre készülve ide próbálták be-juttatni embereiket a legszélsõségesebb jobboldali politikai csoportok. Vé-gül sok köztörvényes elem is igyekezett kihasználni az alkalmat, és rablóbólpandúrrá akart válni, mindezt annak érdekében, hogy még többet rabol-hasson. A fehér kémelhárítás ellenõrizetlen és egymással rivalizáló volt,ugyanakkor a közeledõ vereség hatása alatt élõ személyi állománya züllés-nek és bomlásnak indult, és nemhogy nem védte a rezsimet, hanem még afehér rezsimekkel szimpatizáló rétegekben is lejáratta azt. A másként gon-dolkodók féktelen üldözése mellett a teljes és korlátlan önkény, a politikaiés köztörvényes gyilkosságok, az emberrablások és a zsarolások minden-napi jelenséggé váltak a fehér titkosrendõrségek berkein belül. Emiatt nem-csak a bolsevikokkal szimpatizáló körökben voltak nagyon népszerûtlenek,hanem a fehérek potenciális bázisát jelentõ polgári és értelmiségi körökbenis. Errõl tanúskodik a fehér memoárirodalom is, ahol alig lehet találkoznipozitív véleménnyel e szervekrõl. Érdekes helyet foglalt el a fehérgárdista represszív szervek hierarchiájá-ban a dél-oroszországi Oszvag. (Ez a rövidítés a Tájékoztatási Osztály kife-jezés orosz eredetijébõl származik � Osvedomityelnoje otgyelenyije.) An-nak elsõdleges feladata ugyan a fehér propaganda kifejtése volt, de infor-mációszerzéssel is foglalkozott. Az összegyûjtött információ alapján a veze-tés számára kimerítõ jellegû hangulat- és egyéb jelentéseket készített.Természetesen az Oszvagon belül szintén saját kémelhárítás alakult, amelyfõleg a lakosság megfigyelésével foglalkozott, de néha a vezetõ fehér politi-kusok megfigyelésével is próbálkozott. Maga a Fõparancsnok sem volt kivé-tel. Hasonló tevékenységgel akartak foglalkozni a különbözõ szélsõjobb-oldali tiszti csoportok, illetve egy-két karizmatikus politikus környezete is.Részben ilyen szervezet volt a Vaszilij Sulgin szellemi befolyása alatt állóAzbuka,4 amely döntõen a szovjethatalom területén végzett információgyûj-tést, azonban a front átvonulása után a fehér hátországban is tovább tevé-kenykedett. Mindez rendkívüli szervezeti pluralitást eredményezett, amelytermészetesen több kárt okozott a fehéreknek, mint hasznot.  
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A különbözõ katonai elhárító szervek csak a represszív apparátusok csú-csát jelentették. A fehér rezsimek természetesen egyéb rendvédelmi szer-vezetek létrehozásán is fáradoztak. Az 1917-es és 1918-as esztendõ e téren isviszonylag kusza viszonyokat hagyott maga után. A cári rendõrség éscsendõrség 1917-ben mint a régi rendszer maradványai teljesen elvesztettékhitelüket és megszûntek. Az új hatalom saját közrendvédelmi karhatalmat,a milíciát hozta létre. Az új apparátusban ugyan alkalmazták a régi bûnügyiszakemberek egy részét, többségükben azonban káderekkel igyekeztek fel-tölteni a milíciát. Ebben a folyamatban sok volt az esetlegesség, fõleg vidé-ken. A félmilliós lakosú Jekatyerinoszlavban például a februári eseményekután a helyi joghallgatók kezdték el szervezni a bûnüldözõ hatóságokat.5Az eredmény természetesen az volt, hogy a milícia nem nagyon tudottmegbirkózni azokkal a közrend fenntartásával kapcsolatos feladatokkal,amelyek ráhárultak. A forradalom és az azt követõ változások egyik vele-járója ugyanis a megnövekedett bûnözési hullám volt.Az 1918-tól szervezõdõ fehér rezsimek az elõzõ év eseményei miatt nemtápláltak sok bizalmat a régi milícia iránt, és ezért új rendvédelmi struk-túrákat próbáltak kialakítani. Természetesen ezek csak kisegítõ szerepet ját-szottak, mert a polgárháború körülményei között a legtöbb karhatalmi fel-adatot maga a katonaság látta el. Ahhoz, hogy elkülönült rendõri szerveze-tet hozzanak létre, idõre volt szükség. A csupán fél éven keresztül regnálóJugyenyics például nem szentelt sok figyelmet ennek a kérdésnek. Dél-Oroszországban viszont Gyenyikin �ráért� arra, hogy egy teljesen új szer-vezet kialakításával próbálkozzon. Délen a közrend védelmére létrehoztáka félkatonai jellegû államõrséget (goszudarsztvennaja sztrazsa), amely magá-ban ötvözte a rendõri feladatokat és a csendõrség szerkezetét. Természete-sen a káderek kiválasztásánál igyekeztek �megfelelõ érzelmû� és fõleg �rend-szerhû� személyeket kiválogatni. Hasonló próbálkozások történtek Észak-Oroszországban is. Északon Gorogyeckij igazságügyi miniszter a már létezõmilícia mellé nemzetõrséget (nacionalnoje opolcsenyije) szervezett, amely a he-lyi polgárság, kispolgárság és az értelmiség megbízható, azaz a városi bur-zsoázia által dominált lakóbizottságok és a harcostársak által igazolt, cik-likusan cserélõdõ tagokból állt. Ezek az emberek a saját munkájuk mellettvégezték el karhatalmi szolgálatukat, amely döntõen a közrend fenntartá-sából és a járõrözésbõl állt. E szervezet elõnye az volt, hogy tagjai többnyirevalóban meggyõzõdésbõl szolgáltak a nemzetõrségben,6 és a hatalom ezek-nek a tõsgyökeres �burzsujoknak�7 a segítségével fenn tudta tartani a mini-mális rendet.Ami a bírósági szervezetet illeti, meg kell említeni, hogy a fehér oldalon
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az igazságszolgáltatás döntõen a katonákból álló haditörvényszékekre, illet-ve kisebb részben a régi bírósági szervezetre és annak dolgozóira támasz-kodott. A Kolcsak vezette Szibériában próbálkoztak az esküdtszéki rendszerújbóli bevezetésével (legalább a hátországi kormányzóságokban), azonbana polgárháború körülményei között ennek nem volt sok jelentõsége.8 Arendkívüli helyzet új igazságszolgáltatási fórumokat is teremtett. Itt megkell említeni egy fontos körülményt: a polgárháború legkeményebb korsza-kainak ugyanis az volt a problémája, hogy a megtorlás teljesen spontánul ésellenõrizetlenül folyt. Ilyen helyzet alakult ki például a Kubán-vidéken 1918nyarán, közvetlenül a szovjethatalom megdöntése után. A spontán és telje-sen önkényes leszámolások olyan hulláma indult el, amely a kubáni regio-nális kozák államalakulat vezetõit is meglepte és elgondolkodtatta. Teljesenáttekinthetetlen viszonyok alakultak ki, amikor nem lehetett tudni mikortörténik politikai leszámolás, személyes bosszú, vagy �csupán� egyszerû ka-tonai önkényrõl volt szó. Annak érdekében, hogy legalább minimális rendetvigyenek a folyamatba, megpróbálták formális keretbe foglalni a leszámolá-sokat, mégpedig rögtönzött, a kozák falvak tekintélyes embereibõl álló helyibíróságok segítségével.9 Ettõl azt remélték, hogy legalább részben sikerülmajd ellenõrzés alá vonni a repressziókat és az elemi erõként ható gyilkosösztönöket, amelyek a polgárháború mindkét oldalán felszínre törtek.

3. Az önkény és a terror megzabolázásának kísérletei
Mindkét tábor története részben ezeknek a negatív energiáknak a megza-bolázásáról szólt. E téren pedig hosszabb távon a bolsevikok lettek sikere-sebbek, ami jelentõs mértékben segítette õket a polgárháború megnye-résében. A szovjethatalomnak azonban hosszú utat kellett bejárnia, amígsikerült bizonyos belsõ rendet és koherenciát vinni a represszív politikába.Ennek egyik példája a Cseka ítélkezési hatásköreinek az alakulása volt.A hírhedt és félelmet keltõ forradalmi szervezet a válságokkal teli 1918 ta-vaszán azt a jogot kapta meg, hogy mindenfajta bírósági tárgyalás nélkül isleszámolhasson az ellenséggel. Egyébként a válságok idején a Cseka telje-sen átvehette az irányítást, sõt ilyenkor a helyi szovjeteket is mellõzhette.A válságos idõszak elmúltával a hatalom viszont már arra törekedett, hogymegint a politikai szerveknek rendelje alá a represszív apparátusokat.10

Mi történt azonban ebben az idõben a fehér oldalon? Ott hogyan
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kezelték a represszív apparátusok mûködésének a problémáját? A legfõbbfehér vezetõk egy része is fokozatosan felfogta, hogy azok az állapotok,amelyek 1918 folyamán �spontán� módon alakultak ki a represszió terüle-tén, nem tarthatók fenn sokáig. Ez a kémelhárító szervek terrorjára és afehér katonaság garázdálkodására egyaránt vonatkozott. A repressziók gya-korlati végrehajtói legtöbbször tisztek és katonák voltak. Gyenyikin, Sulginés más fehérgárdisták visszaemlékezései gyakran foglalkoznak �a fehér ügyfekete oldalainak� leírásával. Vaszilij Sulgin, a fehér tábor egyik fõ ideológusakésõbb a következõket írta a �Fehér Eszme� bajnokairól: �Majdnem szentkéntkezdtük el ezt a dolgot, de mi lett belõle? Édes istenem! Szentként kezdtük, aztánbanditák kezébe került!�11 Hasonló tapasztalatokkal szembesült Kolcsak admi-rális is, aki beismerte, hogy ��a belsõ renddel szembeni elégedetlenség alapvetõoka a hatalom alsó szintû képviselõinek törvényellenes tevékenysége volt mind a ka-tonai, mind a civil szervek esetében. A területi rendõrség és a különleges alakulatokvezetõinek tevékenysége (�) a bûnözéssel egyenértékû volt.�12 Visszaemléke-zéseiben Gyenyikin is arról írt, hogy a �rend és a haza megvédése� érdekébenmegszervezett Önkéntes Hadsereg a vége felé teljesen �bolsevizálódott�, amialatt a teljes lezüllést és megvadulást értette. A fehér tisztek és tábornokokezt a bolsevizmus fogalmat még 1917-ben, az orosz cári hadsereg demorali-zálása és az ellenük irányuló atrocitások idején sajátították el. A bolseviz-musban sokan nem annyira ideológiát láttak, mint inkább a csõcselék tom-bolását és szabadjára engedését. A fehér vezetõk tehát érzékelték a problémát, a kérdés viszont az, hogymit tettek ellene. Legtöbbjük részérõl ugyan történtek bizonyos próbálko-zások a korlátlan repressziók és önkény megfékezésére, azonban többségüknem járt sikerrel. A kivételt talán csak Vrangel jelentette, akinek a magasrangú hivatalnokok és tisztek kivégzésével sikerült legalább részben meg-rendszabályozni saját táborát, 1920-ban viszont már késõ volt. A táborno-kok több olyan rendeletet és parancsot adtak ki, amelyekben súlyos bünte-tésekkel, sõt halálbüntetéssel fenyegették meg az önkényeskedõket. A ha-lálbüntetést azonban csak ritkán alkalmazták a fehér tábor prominensebbtagjaival szemben. A bûnösöket rendszerint a kollégáik rendi jellegû kaszt-szolidaritása vagy a politikai elvbarátaik segítsége mentette meg. Ennek alaza és szelektív hozzáállásnak a következménye pedig az lett, hogy többtisztességes katona és hivatalnok elhagyta a fehér tábort. Szibériában elõ-fordultak olyan esetek, hogy a kinevezett kormányzók inkább lemondtak,mintsem nevüket adják az esztelen vérengzésekhez. Az Önkéntes Hadse-reget is elhagyták azok a tisztek, akik idegileg már nem bírták elviselni ahadseregen belül uralkodó állapotokat.13
A fehér tábornokok többnyire az emberekben keresték az okát ezekneka szomorú és demoralizáló jelenségeknek. Kolcsak állandóan panaszkodott,
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hogy nincsenek megfelelõ káderei, és megdöbbentõnek tartotta a �rendes,tisztességes emberek� hiányát. Gyenyikin is hasonló tapasztalattal rendelke-zett. A katonai elhárítás szerveirõl azt mondta, hogy a gondjaikat igazábólcsak úgy lehetne radikálisan orvosolni, ha feloszlatja az egész szervezetet,vagy kicseréli a teljes állományt. Az utóbbival részben próbálkozott is. Fõlega bíróságok jogi végzettséggel rendelkezõ állományával igyekezett kicserél-ni a lezüllött elhárítókat, de saját bevallása szerint elkésett ezzel a lépéssel.14
A fehér tábornokok többsége viszont nem vette észre, hogy rendterem-tési kísérleteiknek belsõ szerkezeti okai is voltak. Ahhoz ugyanis, hogy meg-rendszabályozzák a saját legfõbb bázisukat, a hadsereget, arra volt szükség,hogy alternatív hatalmi támaszaik legyenek, amelyekre szükség esetén tá-maszkodni tudnának. A vörös oldalon ilyen volt a párt, a szovjetek rend-szere, az ideológiai apparátus stb. A katonai diktatúra a katonaság minde-nek fölé helyezésével, az összes többi szempont figyelmen kívül hagyásá-val, a gyenge és kezdetleges civil apparátusokkal, a hatalommal szembenellenzéki önkormányzatokkal, a széttöredezett pártstruktúrával nem voltképes arra, hogy megrendszabályozza a hadsereget, amely a rezsim alapjátés a hatalom legitimációjának legfõbb forrását jelentette. Némi túlzással aztlehet mondani, hogy a hadsereg a katonai diktátorok fejére nõtt. Bár Gye-nyikin és Kolcsak formálisan teljhatalmú diktátor volt, valóságban sokkalgyengébb volt a pozíciójuk a saját táborukon belül, mint Leninnek és Troc-kijnak a szovjethatalom rendszerében.A határozott intézkedések és az alternatív hatalmi bázisok hiánya mel-lett mi akadályozta meg a legtöbb fehér vezetõt abban, hogy megzabolázzasaját csapatainak önkényeskedését és ellenõrizetlen terrorját, és ezzel meg-állítsa a hátország felbomlását? A válasz összetett, és döntõen a fehérgár-dista mozgalom belsõ szerkezetében, tartalmában és mentalitásában kere-sendõ. A fehér mozgalom nagyon vegyes jellegû volt, és hiányzott belõleegy olyan tekintélyes irányító központ, mint amilyen a forradalmi bolsevikvezérkar volt Leninnel és Trockijjal az élén. Továbbá hiányzott belõle egyolyan fegyelmezett végrehajtó szervezet is, mint amilyen a centralizált bol-sevik párt volt. A fehér mozgalomban nem létezett ilyen erõ. A mozgalomgerincét ugyan tisztek alkották, akik elvben fegyelmezettek és határozottakkellett volna hogy legyenek, de a valóságban ez nem volt így. Az orosz tisz-tikar ugyanis komoly változásokon ment keresztül 1917 folyamán. A tisz-tikar a világháborúból és a forradalomból fáradtan, kiábrándultan, megaláz-va és nagymértékben sértetten jött ki. Nem szabad elfelejteni, hogy bár afehér mozgalom és a tisztek között sokan egyenlõségjelet tesznek, ez asztereotípia némileg eltúlzott. A fehér mozgalomban valóban a tisztek ját-szották a fõszerepet, azonban a másik táborban is rengeteg orosz katona-tiszt szolgált, önként vagy kényszerbõl, de végsõ soron lojálisan. A tisztekjelentõs része pedig inkább ki akart maradni a testvérháborúból, és sokszorcsak a kényszernek engedelmeskedve lépett be a Vörös Hadseregbe vagy a
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fehér csapatokba. A fehérekhez leginkább a tisztikar azon része csatlako-zott, amely nem tudta elviselni az elõzõ hónapok sértéseit, atrocitásait, to-vábbá nem tudott kibékülni a szociális státusuk eltûnésével és országukpusztulásával. Ugyanakkor eleinte, amikor az önkéntesekhez való csatla-kozás még nagyon sok kockázattal járt, leginkább a fiatal, család nélkülitisztek és tiszti iskolások aktivizálódtak a fehér oldalon. A családos tiszteklogikus módon óvatosabban viselkedtek. A fiatal tisztek ugyan sokszor na-gyon vakmerõek és bátrak voltak, azonban az a tény, hogy a meghatározótársadalmi szocializálódásuk éppen a világháború, a forradalom és a ke-gyetlen polgárháború idejére esett, komolyan rányomta bélyegét mentali-tásukra és viselkedésükre. Nemcsak bátrabbak voltak idõsebb társaiknál,hanem sokkal vadabbak, fegyelmezetlenebbek és kolerikusabbak is. A pol-gárháborús körülmények nem tették lehetõvé normális érésük befejezését,vagy csak nagyon torz formában. Fegyelmezetlenségük nagymértékbenmeghatározta a fehér tisztikar arculatát. Sokan közülük elvesztették a bár-milyen tekintély iránti tiszteletet, leszámítva néhány általuk személyesen isismert karizmatikus közvetlen elöljárót. Rendszerint a fronton legbátrabbanharcoló tisztek voltak egyben a garázdálkodások fõhõsei is, akik jeleskedteka rablásokban és megtorlásban.15 A vége az lett, hogy a rend és törvényes-ség visszaállításának jelszavai alatt harcoló fiatal fehér tisztek tulajdonkép-pen erõszakos �anarchistákká� váltak, akik saját elöljáróiknak is csak na-gyon nehezen engedelmeskedtek. 

4. A represszió és a terror tipikus formái 
A fehér tisztek és önkéntesek következõ problémája azon düh volt, amelyeta tömegekkel szemben éreztek. Nem szabad elfelejteni, hogy több késõbbifehérgárdistának nagyon kellemetlen tapasztalata volt a tomboló tömegek-kel kapcsolatosan. Gyenyikint, Romanovszkijt, Markovot 1917-ben majd-nem meglincselték a feldühödött katonák. Viktor Pepeljajev abban az évbenmint kormánybiztos több napon át a kronstadti matrózok foglya volt, és ál-landóan rettegett a népítélettõl. Az ilyen tapasztalatok után nagyon sok fe-hér katonatiszt nem a népet látta maga elõtt, hanem fegyelmezetlen, meg-vadult, az elöljárói ellenõrzése alól kikerült, a hazája iránt el nem kötelezetttömeget, amelyet meg kell büntetni. A frusztráció az 1917-es eseményekmiatt nemcsak a katonákat, hanem sok civil politikust is hatalmába kerített.Sulgin 1922-ben például a következõ sorokat írta le a tömegekrõl: �Van aziszonyatos tömeg és vannak a »szürke barmok«. Õket csak a géppuska segítségévellehet és kell is irányítani. A jövendõ fantasztikus Oroszországában az ellentmon-
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dókkal nem beszélgetni kell, hanem legéppuskázni õket.�16 A többnyire KadetPártban helyet foglaló korábbi kiábrándult liberálisok, halálbüntetést ellen-zõ abolicionisták, polgári radikálisok egy része is átalakult mentálisan. Sok-kal keményebbek és kérlelhetetlenebbek lettek, arról szónokoltak, hogy azorosz liberális értelmiségnek is meg kell tanulni kegyetlennek és határozott-nak lenni. Ezt a fordulatot legjobban Anton Kartasev híres mondata tük-rözi: �Már nem azok a kadetok vagyunk, akik egyszer elvesztettük a hatalmat, mostmár tudunk kegyetlenek lenni.� A mérsékeltebb Asztrov is megemlékezett ké-sõbb arról, hogy a jobboldali tábornokok bosszúra áhítozó hangulata ésmentalitása a hadi sikerek idején részben átterjedt a �liberálisabb� civil poli-tikusokra is. Az egész fehér tábort tehát alapvetõen egyfajta spontán ellen-szenv és bizalmatlanság jellemezte a néppel és az azt megtestesítõ töme-gekkel szemben. Ettõl az érzéstõl a fehérek soha nem tudtak megszaba-dulni, ami még jobban elszigetelte õket a lakosságtól. Sokan majdnemidegenként viselkedtek saját országukban, sõt egyesek úgy érezték, hogyidegen hódítók benyomását keltik a hazájukban és nemcsak a külföldi szö-vetségeseik miatt. Ehhez hozzá kell tenni, hogy a fehér vezetésnek soha nem sikerültmegfelelõ ellátást biztosítani harcoló csapataik számára. A szervezõmun-kájuk e téren is alulmaradt Trockij tevékenységével szemben. A filmes szte-reotípiáktól eltérõen a fehér tisztek messzirõl sem voltak olyan elegánsak,mint ahogyan az utókor elképzeli õket. Leszámítva a külföldi szövetségesekszállításait, a ruházatuk és az ellátmányuk sok kívánnivalót hagyott magaután. Kevésbé közismert például az a tény, hogy 1919-ben Kolcsak kényte-len volt meleg fehérnemût rekvirálni a hadserege számára. A rablás és azerõszakos rekvirálás tehát a fehérek számára bizonyos szükségszerû meg-oldást jelentett az ellátási zavarokból fakadó problémákra. Késõbb viszontmindez annyira szokássá vált, hogy a csapatok akkor is elkövették azt, ami-kor már nem is volt szükség rá. Ennek tükrében nem volt semmi csodál-kozni való azon a jelenségen, amelyet Skuro tábornok, a sokat garázdálko-dó kubáni kozák csapatok karizmatikus parancsnoka így foglalt össze:�A bevonuló fehéreket bátyuskaként fogadták be (a parasztok � H. I.), de anyázvabúcsúztatták õket.�17
A fehér csapatok önkényével és parttalan terrorjával szorosan összefüggaz antiszemitizmus problémája, amely nemcsak hogy mélyen beépült a fe-hér mozgalom ideológiájába, hanem szörnyû mészárlásokhoz is vezetett,fõleg Ukrajnában és Dél-Oroszországban. A véres pogromokat nemcsak afehér önkéntesek és kozákok követték el, hanem tulajdonképpen mind-egyik harcoló fél. Amíg azonban a vörös táborban többé-kevésbé sikeresen
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felvették a harcot e jelenséggel, a fehér oldalon nagyon sokáig �megértõek�voltak a pogromok elkövetõivel szemben. Sok tábornok a pogromokat bün-tetésként fogta fel a �zsidó komisszárokért�. A lakosság �kijelölt� csoportjaivalszemben elkövetett atrocitások megtûrése azonban hosszú távon a hátor-szág szétzilálásához, illetve az államhatalom tekintélyének további meg-gyengüléséhez vezetett. A pogrom ugyanis nem a legalkalmasabb eszköz a�rend és törvényesség� visszaállítására, amelyet a fehérek ígértek az ország-nak. Késõbb ezt egyes fehér vezetõk fel is fogták, de akkor már késõ volt. Azantiszemitizmusról mint propagandisztikus fegyverrõl viszont soha nemvoltak hajlandók lemondani.18
Sokat elárul mindkét táborról az is, hogy milyen típusú repressziókat ré-szesítettek elõnyben. Itt nem a spontán leszámolásokról, lincselésekrõl vanszó, amelyek mindkét oldalon bõven elõfordultak, hanem a szervezett meg-torlásokról. A vörös és fehér visszaemlékezések szerint a következõ különb-ségeket lehet észrevenni a két tábor represszív politikájában. A vörösökleginkább az agyonlövetést preferálták, a fehérek viszont döntõen az akasz-tásokat. A fehér táborra ugyanakkor jellemzõ volt a tömeges botozás alkal-mazása, amely sokszor a nõket és gyerekeket sem kímélte meg. Fõleg Szi-bériában és a kozák vidékeken gyakran elõfordult, hogy százával botoztakmeg embereket a falvak és a városok fõterein. Ennek a jelenségnek (akasztá-sok és botozás) inkább szociokulturális okai voltak. A tisztek számára azagyonlövetés tisztességes katonai halálnak számított, amely viszont nem jára �csõcseléknek� (�cserny�) és a �hazaárulóknak�. A botozás pedig régóta bevettszokás volt a paraszti lakossággal szembeni megtorlások idején, amelyetlegtöbbször a büntetõexpedíciókban részt vevõ kozákok végeztek el. Ezen-kívül a botozás jól kifejezte a �rendteremtés� gondolatát, amely mélyen be-épült a fehér tisztek gondolkodásába és ideológiájába. Azt sem szabad elfe-lejteni, hogy a fehér tisztek egy része földbirtokos családokból származott.E családok számára a bot volt a jobbágyaikkal folytatott kommunikációegyik eszköze. Bár a testi fenyítés az 1860-as évek modernizációs reformjaisorán elvben eltûnt az orosz büntetõkódexekbõl, a parasztokból álló falusibíróságoknak jogában állt kisebb vétségekért a börtönbüntetést helyettesítõbotozást kiszabni. A testi fenyítés tömeges alkalmazása azonban azt a be-nyomást erõsítette a kortársakban, hogy a fehérek a régi rezsimet hozzákvissza, annak minden avítt és megalázó szokásával együtt. Továbbá azt,hogy tulajdonképpen úgy viselkednek saját országukban, mint a hódítók ésa gyarmatosítók, a hazájuk lakosait pedig úgy kezelik, mint jogtalan és �ne-velésre szorult� bennszülötteket. A tömeges botozás a parasztságot nagyon isemlékeztette a cári idõk hagyományos megtorlásaira, amelyeket szívbõlutáltak. A polgárháború gyakori megtorló és egyben megelõzõ intézkedése voltmég a túszszedés, amely inkább a vörös tábort jellemezte. A Vörös Hadse-regbe bevonultatott régi cári tisztek családjai számítottak például túszok-
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nak, nehogy ezek a tisztek összejátszanak a fehér oldalon harcoló volt kol-légáikkal. A túszokat a frontok mentén elhelyezkedõ városokban is szedték,fõleg a helyi polgárság és értelmiség tekintélyes képviselõi közül. A túsz-szedés célja a helyi lakosság nem szimpatizáns köreinek sakkban tartásavolt. Némi túlzással megállapítható, hogy a vörösök �formalizált� represz-sziói (azaz nem a �spontán� leszámolások) valamivel átgondoltabbak vol-tak, racionálisabbak a döntõen emocionális és tradicionális fehér represz-sziókkal szemben. Az agyonlövetés gyorsabb és �modernebb� leszámolás,mint a �büntetõ� és �nevelõ� hatású nyilvános akasztás vagy botozás.A polgárháború alatt tulajdonképpen az orosz államiság totális össze-omlása következett be. A küzdelem kimenetele egyéb tényezõk mellett attólis függött, hogy melyik félnek sikerül hamarabb kiépíteni olyan intézmé-nyeket és elfogadtatni saját embereivel olyan magatartásformákat, amelyekaz államiság visszaállításához vezetnek, hiszen a lakosság döntõ többsége1919-re már belefáradt a testvérharcba, és csak azt kívánta, hogy bárki gyõz-zön is, csak vége legyen a káosznak és az erõszaknak. Ez különösen igaz aszéles paraszti és városi középrétegekre. Végsõ soron a bolsevikoknak job-ban sikerült kezelniük ezt a kérdést. Azáltal, hogy nekik hamarabb sikerültmegrendszabályozni és megfegyelmezni saját hadseregeiket, egy pontontúl vonzóbb alternatívát jelentettek a parasztság és a városi középrétegekszámára. Ebben a tekintetben tehát az államiság alapintézményei visszaál-lítása terén kifejtett munka során egyértelmûen az eredetileg antietatistabolsevikok voltak a sikeresebbek az etatista fehéreknél, akik nemcsak azellenséggel, hanem saját embereikkel sem tudtak zöld ágra vergõdni. A si-kerük ugyan nem következett be rögtön, hiszen a polgárháború elején avörösök is sokszor felhasználták a tömegek indulatait és spontán erejét, de1918 végétõl és 1919 elejétõl egyre inkább érezhetõ volt azon tendencia,amely az erõszak bizonyos �állami megregulázására� irányult. Errõl tanús-kodnak Arbatov visszaemlékezései is. Arbatov inkább a fehérekkel szimpa-tizáló jekatyerinoszlavi újságíró volt, aki megörökítette a polgárháború so-rán a városában lezajlott eseményeket. Arbatov szerint a vörös csapatokharmadik bevonulásánál a polgári lakosságot meglepte a Vörös Hadseregfegyelme, amely abban nyilvánult meg, hogy nem kezdtek rögtön foszto-gatni, mint az összes elõzõ �hatalom� (beleértve a bolsevikokat is) katonái.A szovjethatalom összes többi intézkedése is arra irányult, hogy visszaállít-sa a hatóságok (természetesen az új hatóságok) tekintélyét és minimumraszorítsa a �forradalmi spontaneitást� az irányításban. Az �államépítõ munka� si-kerét pedig legjobban a lengyelek elleni háborúba induló kubáni kozákokátvonulása bizonyította, mert ezekben a fegyelmezett és jól ellátott kato-nákban a helyi lakosok felismerték azokat a kozákokat, akik egy évvel ez-elõtt több hónapon át teljesen korlátlanul (és a feletteseik teljes passzivitásamellett) garázdálkodtak a városban.19
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X. BefejezésA fehérgárdista tábornoki rezsimek általános jellemzése

A polgárháború alatt kialakult fehérgárdista tábornoki rezsimeket minden-ki diktatúráknak tartotta, magukat a vezetõiket és az ideológusaikat is bele-értve. A különbségek leginkább e diktatúrák minõsítésében tapasztalhatók.Gyenyikin nemzeti és katonai diktatúraként határozta meg saját rendsze-rét.1 Ez a meghatározás hasonlít Miljukov definíciójára is, talán azzal a kü-lönbséggel, hogy a híres történész inkább a katonai jellegét domborítja ki.Kolcsakhoz is közel áll ez a meghatározás, bár az õ területén és apparátusai-ban gyakoribb volt a némileg eufemisztikus �alkotmányos vagy demokratikusdiktatúra� megjelölés.2 Konsztantyin Szokolov professzor példaként kifejtet-te nézeteit egy �demokratikus diktatúráról�, azaz a diktatórikus legfelsõbb ha-talom dominanciáján és az alapvetõ polgári jogok tiszteletben tartásán ala-puló rendszerrõl. Az utókor egyes történészei is ezekkel a fogalmakkal dol-goztak. A fehér emigráns Melgunov például a kolcsakista diktatúra �alkot-mányos� jellegét emelte ki, mert abban szerinte a diktátor teljhatalmát az ál-tala is elfogadott alapszabály, azaz valamifajta belsõ �konstitúció� korlátozta.A szovjet-orosz történetírás (Joffe, Dumova, Truhanovszkij stb.) pedig nemannyira a külsõ formákra, hanem inkább a fehérgárdista diktatúrák belsõszociális és politikai tartalmára helyezte a fõ hangsúlyt, és polgári-földbir-tokosi vagy monarchista-kadet-tábornoki diktatúráknak nevezte ezeket arendszereket. A nyugati szovjetológiában és russzisztikában sem kérdõjele-zik meg a diktatórikus jelleget. A dél-oroszországi eseményekkel foglalkozóPeter Kenez szintén a diktatúrák katonai jellegét domborítja ki. Kenez ugyan-akkor szkeptikusabb azokkal a nézetekkel szemben, amelyek nagyobb hiteltadnak a fehér rezsimek liberális frázisainak, mint a reális erõviszonyoknakés a szomorú valóságnak. Ebben jelentõsen különbözik a konzervatívabbRichard Pipestõl, aki egyébként szintén a diktatúrák katonai jellegére helye-zi a fõhangsúlyt, de ugyanakkor elfogadja a parlamentarizmus és az Alkot-mányozó Gyûlés iránti elkötelezettségüket.3
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Az utóbbi években kifejezetten a fehérgárdista diktatúrák ismertetésévelés elemzésével foglalkozó V. D. Zimina volgográdi kutatónõ kísérletet tettarra, hogy úgy írja le ezeket a rezsimeket, mint katonák vezette oligarchikusdiktatórikus rendszereket, amelyek azonban belülrõl meglehetõsen hetero-gének voltak, és a tekintélyelvû, a kezdetleges totalitárius és gyenge demok-ratikus vagy konstitucionalista tendenciák keveredtek bennük.4 Felmerült abonapartizmussal való párhuzam lehetõsége is, azonban az orosz polgárhá-ború alatti tábornoki rezsimeket csak nagyon nehezen lehetne bonapartistatípusú képzõdményeknek tekinteni.5 Napóleon Bonaparte ugyanis végsõsoron a forradalom terméke volt és mint ilyen nem akarta megsemmisíteniannak minden szociális és gazdasági vívmányát, legitimációját is részben azelõzõ forradalomból merítette. A �klasszikus� bonapartizmus tehát elevenem tisztán ellenforradalmi jelenség. Egy ilyen rezsim ugyan a csúcsainmegtûri a régi rendszer néhány prominensét, de többnyire már az új elitek-re támaszkodik. Az orosz tábornokok viszont ezzel szemben nem a forrada-lom által kitermelt �új hõsökkel�, hanem döntõen a �régi rendszer embereivel�,a �régi struktúrákkal� vették magukat körül. Kerenszkij epésen megjegyezte,hogy Vrangel közvetlen környezete olyan, mintha ezek az emberek �Szto-lipin és Pleve érájának bürokratikus Olümposzáról csöppentek volna oda� a Krímfélszigetre.6 Az 1917-es orosz forradalom körülményei között tulajdonkép-pen leginkább eszer oldalról jöhetett volna egy �orosz Bonaparte�, amire so-kan gondoltak is akkor. Egy ideig úgy tûnt, hogy Kerenszkij lesz az.7 A régirendszerhez ezer szállal kötõdõ, a karrierjüket alapvetõen annak köszön-hetõ Alekszejev, Kolcsak, Gyenyikin és a többiek viszont nem voltak igazánalkalmasak Bonaparte szerepének eljátszására.Annak, hogy a fehérgárdista tábornokok igazából nem tekinthetõk bona-partistáknak, nem mond ellent az, hogy a fehér tábornokok többsége elfo-gadta az Ideiglenes Kormányt és annak jogfolytonosságát, még az sem, hogyközülük egyesek karrierjük legnagyobb lépését éppen e kormány alatt tet-ték meg. A lelkük mélyén a �hadsereget szétziláló� februári rezsim és a for-radalom kárvallottjainak és nem protezsáltjainak érezték magukat. A for-radalom nem volt az övék, ezért nem is szerették. A februári törvények for-mális elfogadása (persze amennyiben nem mondtak ellent az érdekeiknekés pillanatnyi célkitûzéseiknek) inkább a pragmatizmusnak, a szövetségipolitikának, a politikai, illetve eszmei tanácstalanságnak, és végül annakvolt köszönhetõ, hogy e törvények azért szociális és gazdasági értelembenmég nem jelentettek olyan fordulatot, mint az 1917 októberében kezdõdõ
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4 Zimina, V. D.: i. m. 380�381. és 426�427.
5 Maga Gyenyikin is visszautasította a bonapartista jelleget, mert szerinte az általa ve-zetett nemzeti diktatúrának teljesen más feladatai és eszközei voltak. Csak az kár, hogyezeket a különbségeket nem konkretizálta. Lásd: Gyenyikin, A. I.: Nacionalnaja gyiktatu-ra� 5.
6 Kerenszkij, A.: Izdaleka. 85.
7 Lenin, V. I.: A bonapartizmus kezdete. In: V. I. Lenin összes mûvei. 34. kötet. Buda-pest, 1967. 48�49.



változások. Végül ahhoz, hogy bonapartista diktátoroknak lehessen tekin-teni õket, a fehér vezérek személyes karizmája is hiányzott. A hatalmukattöbbnyire nem személyesen elõkészített puccsal szerezték meg.8 A pozíció-jukat döntõen a régebben elért rangjuknak köszönhették, és azoknak a re-ményeknek, amelyeket a fehér mozgalom mögött álló politikai oligarchia ésforradalomellenes társadalmi csoportok fûztek hozzájuk. Az utóbbiak tulaj-donképpen �megbízták õket a diktátorsággal�.Nikolaus Katzer úgy írta le a fehérgárdista tábornoki rezsimeket, mintelitista és militarista diktatúrákat, minõsítése tehát nem tér el jelentõsenZimina asszony jellemzésétõl.9 Elitista jellegük döntõen abból a szûk társa-dalmi bázisból következett, amely jellemzõ volt a fehér tábor gerincét alkotópolitikai pártokra és csoportokra. A kadetok például felismerve a program-juk gyenge társadalmi támogatottságát, lemondtak a korábbi demokratikusés liberális programjukról, és a kilátástalan helyzetükbõl úgy próbáltak ki-törni, hogy szövetségre léptek a tekintélyelvû tábornokokkal. Ezzel ugyannem szereztek nagyobb népszerûséget a lakosság körében, de megmene-kültek az azonnali politikai eljelentéktelenedéstõl. A szûk eliteket képviselõcivil politikusok azonban a katonatisztekkel kötött szövetségükben csupánalárendelt szerepet kaptak, ami hûen tükrözte a reális erõviszonyokat afehér táboron belül.10
A fehérgárdista tábornoki rendszerek legstabilabb meghatározása teháta katonai diktatúra volt, amit a fenti definíciós árnyalatoktól függetlenültulajdonképpen senki sem vont kétségbe. Mindegyik fontos fehér rezsimélén egy tábornok állt, csupán Észak-Oroszország jelentett ez alól kivételt,ahol formálisan mindvégig a civil Csajkovszkij volt a kormányfõ. Ezek adiktatúrák a fetisizált �szilárd hatalom�, illetve az �erõs kéz� után áhítozó poli-tikának voltak a következményei, amely politika 1917 nyarától az oroszor-szági politikai diskurzus kitüntetett helyére került. Az orosz fehérgárdistatábornoki diktatúrák születése ugyanis nemcsak az 1917-es októberi esemé-nyekre és a bolsevizmusra való reakciónak tekinthetõ, hanem egyben vá-lasz akart lenni a forradalom évében kialakult egyre kaotikusabb viszo-nyokra és az orosz államiság elõbb csak fenyegetõ, majd valóban bekövet-kezõ összeomlására. Sõt bizonyos szempontból úgy is foghatók föl, mintegyfajta válaszkísérletek az országot a 20. század elejétõl sújtó forradalmimozgalmakra és szociális-politikai problémákra. A fent említettekbõl ered a fehér mozgalom erõs nacionalista és etatistajellege is. Az elõbbi tételt alátámasztja a fehér tábornokok és egyszerû har-cosok bolsevizmusról alkotott fogalma is. A bolsevizmust ugyanis sokan aforradalom évében nemcsak (sõt nem is elsõsorban) annak társadalomát-alakító szociális programjával azonosították, hanem az 1917-ben a városok-ban és vidéken egyaránt �tomboló tömegekkel�, amelyek a nyomor és a propa-
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8 Zimina, V. D.: i. m. 272�273.
9 Katzer, N.: Die weisse Bewegung in Russland. Köln � Weimar � Wien, 1999. 394.
10 Uo. 394�396.



ganda hatására kikerültek a hatóságok ellenõrzése alól, és rávetették ma-gukat a tisztekre, a vidéki nemesi kúriákra, a hivatalnokokra és az értelmi-ségre. A bolsevik párt tûnt a tábornokok és szövetségeseik szemében annakaz erõnek, amely leginkább manipulálja ezeket az eseményeket. A bolseviz-mus tehát sok késõbbi fehérgárdista számára nem annyira ideológiát, ha-nem inkább káoszt, féktelen népi erõszakot, és különbözõ javakat rongálótömegeket, azaz a �felelõtlen agitátorok� által manipulált �csürhe� uralmát je-lentette, amely teljesen tönkreteszi a hagyományos értékeket, a hierarchi-kus viszonyokat és végsõ soron az egész orosz államot. Sokan, köztük a kül-földi szövetségesek is, a bolsevizmust �vereségbetegségnek� nevezték.11
A katonai diktatúra gondolata nem 1917 októberében született, hanemmár 1917 nyarán, amikor megfogalmazódott egy preventív és rendteremtõkatonai akció terve.12 A fehérgárdista ideológia gyökerei és fõbb jelszavaimár Kornyilov tábornok programjában is föllelhetõk. Sõt az �erõs kéz� és�szilárd hatalom� felmagasztalása egyenesen a cárizmus örökségébõl követ-kezik. Az 1917 nyarán formálódó �rendteremtõ erõk� és a fehérgárdista moz-galom között személyi és politikai kontinuitás volt, egymásból nõttek ki. Ekontinuitás legfõbb képviselõi Kornyilov tábornok és azok a társai (Gyenyi-kin, Lukomszkij, Romanovszkij, Markov stb.), akik néhány hónappal ké-sõbb a fehér ellenállás élére kerültek. Ebben az idõben kelt életre a �szilárdhatalom� jelszava is, mint valamilyen önálló hatalmi forma, amely szembe-állítható a káosszal.A tábornokok már 1917-ben a forradalmi változások megfordításáravagy legalább a további reformok leállítására törekvõ csoportok figyelmé-nek a középpontjába kerültek. Egyrészt azért, mert a hadseregben eluralko-dott állapotok miatt éppen õk voltak a legelégedetlenebbek, másrészt tiszt-ségük révén mögöttük állt a legkonkrétabb erõ, azaz a hadsereg és tisztikaregy részének a támogatása, harmadrészt pedig formális �apolitikusságuk�elfogadhatóvá tette õket az egymás között egyébként állandóan marakodó,egymásra féltékeny politikai csoportok körében. A történelmi minták és pél-daképek is a tábornoki elit irányába orientálták azokat, akik egy erõs �rend-teremtõ diktátort� kerestek a forradalmi körülmények között. A tábornokok egyszemélyi diktatúrájának gondolata ugyan nem aratottosztatlan sikert az egész bolsevikellenes táboron belül, amelynek balolda-libb szárnya inkább egy teljhatalmú, a fõbb politikai erõket és a hadseregetképviselõ kollektív direktóriumot akart látni a szovjethatalom ellen küzdõmozgalom élén. Más volt a helyzet a szûken vett fehér mozgalmon belül,
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11 Majoros I.: Francia intervenció Dél-Oroszországban (1918�1920). Századok, 1998. 6.sz. 1325.
12 Gyenyikin, A. I.: Ocserki russzkoj szmuti. II. kötet. Párizs, 1922. 35�36. Kornyilovtábornok környezetében akkor több variáns is felmerült: az Ideiglenes Kormány átalakí-tása, a kormányfõ leváltása, a Fõparancsnok beemelése a kormányba, a kormányfõi és afõparancsnoki tisztség összevonása és egy katonai személyre való rábízása, direktórium ésvégül az egy személynek a diktatúrája.



amelynek egyik alapvetõ ideológiai dogmája éppen az ideiglenesen majd-nem korlátlan egyszemélyi katonai diktatúra volt.Más kérdés, hogy a fehérgárdista diktatúrák csak részben valósítottákmeg az elképzelt ideált, amelynek konkrét formái amúgy is nehezen voltakkörvonalazhatók. Röviden a következõképpen lehetne összefoglalni ezt azideált: a cselekedeteiben korlátlan, a politikai akarat egységét kifejezõ, �fel-világosult� katonai diktátor, akit ugyan jogilag nem korlátoznak, de taná-csaikkal és szakképzett kádereikkel segítik azok a politikai erõk, amelyek afehér mozgalmat alkotják. Az erõs diktátor pedig hajlandó elfogadni a taná-csaikat és képviselni érdekeiket, illetve szükség esetén döntõbíróként mû-ködni e csoportok vitáiban. Ugyanakkor a politikusok (fõleg a kadetok és akonzervatívok) azt is elvárták, hogy az õ cselekvési szabadságukat a diktá-tor ne korlátozza túlzottan, és egyáltalán nem akartak lemondani saját poli-tikai és polgári jogaikról. Ezért többnyire törekedtek a diktatúra valamilyen�belsõ konstitúciójának� vagy �mûködési szabályzatának� a megfogalmazására,amely mindenkinek kijelölte volna a mozgásteret és annak határait. Ezek-nek a dokumentumoknak a kidolgozására elég sok energiát fordítottak a fe-hér tábor vezetõi, ideológusai és jogászai. Az orosz tábornoki diktatúrák te-hát nem voltak korlátlanok abban az értelemben, mint a kínai polgárháborúután fontos szerephez jutott despotikus kínai hadurak. Ezeknek is megvol-tak azonban az oroszországi megfelelõik, mégpedig a távol-keleti atamánokszemélyében. Az utóbbiak közül Grigorij Szemjonov tett szert a legnagyobbhatalomra. Nem szabad továbbá elfelejteni azt sem, hogy a fehér diktatúrákeredetileg �a rend és a törvényesség helyreállítása� céljából jöttek létre, így min-denkivel igyekeztek (egy ideig még saját magukkal is) elhitetni, hogy a bol-sevikoktól eltérõen õk szilárd jogi normák alapján fognak eljárni. Ezenkívülazért is szükség volt ezekre a normákra, mert a fehérgárdista területek ha-talmi szempontból nem voltak homogének, hanem tulajdonképpen külön-bözõ kisebb autonóm helyi alakulatokat is magukba foglaltak, amelyekkelvalahogyan tisztázni kellett a viszonyt. A formális �írott� korlátoknál azonban fontosabbak voltak a diktátor telj-hatalmának reális korlátai. A legelsõ ilyen korlát az volt, hogy a fehérgár-dista diktatúrák többsége formálisan ugyan egy vezetõ tábornok (a LegfõbbKormányzó, a Fõparancsnok, a Kormányzó vagy az Északi Terület Generál-gubernátora) egyszemélyes diktatúrája volt, a valóságban azonban ezekinkább a �tábornokok diktatúrái� voltak, azaz több majdnem egyenrangú tá-bornok diktatúrái. A hadsereg vezérkara általában úgy tekintett a legfõbbvezetõre, mint olyan személyre, aki �legelsõ az egyenlõk között�. Természete-sen ez nem vonatkozott minden tábornokra, hanem csak a mindegyik tábor-ban meglévõ befolyásos, úgymond fajsúlyos tábornokokra, akiknek komolykatonai tekintélye és a bolsevikellenes harcban szerzett érdemei voltak. Dél-Oroszországban ez eleinte félig-meddig formálisan is így mûködött, elég azAlekszejev�Kornyilov, majd a Kornyilov�Gyenyikin párosra gondolni. Deinformálisan ez a rendszer késõbb is megmaradt. Ilyen befolyásos tábor-nokok voltak Gyenyikin mellett Lukomszkij, Dragomirov és Romanovszkij,
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Miller mellett Marusevszkij tábornok és Jugyenyicsnak is volt egy Rodzjankotábornoka, akit nem tudott volna figyelmen kívül hagyni fontos döntéseimeghozatalánál. Kolcsaknak pedig ott volt a rendõrfõnök Viktor Pepelja-jev, továbbá annak tábornok testvére (Anatolij Pepeljajev), a csehszlovákRudolf Gajda tábornok vagy Vlagyimir Kappel tábornok, az elit csapatainakvezetõje.A második korlát az volt, hogy ezek a rezsimek a valóságban katonai-bü-rokratikus és oligarchikus jellegûek voltak, ahogyan azt Zimina is megál-lapította. Ezt a jelleget legjobban a Gyenyikin mellett mûködõ KülönlegesTanácskozás tükrözte, ahol a legbefolyásosabb tábornokok és a bürokráciacsúcsvezetõi ültek, mögöttük pedig különbözõ politikai és gazdasági érdek-csoportok húzódtak meg. Szibériában hasonló funkciót töltött be a minisz-tertanács, illetve a Legfelsõbb Kormányzó Tanácsa. Ezekkel szembeszegülnia diktátor számára is kockázatos volt, elég a Gyenyikin és jobboldali ellen-zéke közötti küzdelmekre gondolni.Ezzel összefügg az is, hogy a fehérgárdista diktatúrák egyáltalán nemvoltak monolit képzõdmények. Akarva-akaratlanul sok olyan intézményt ishagytak mûködni, amely idegen volt tõlük, de vagy a tradíció folytán elfo-gadták a mûködését vagy a politikai rugalmasság és célszerûség kényszerí-tette õket erre. Ugyanakkor erõsen korlátozni próbálták ezeket az intézmé-nyeket gyakorlati tevékenységükben. Meglepõ, hogy különösebben nem isigyekeztek ezeket megnyerni. Ilyen megtûrt intézmények voltak például ademokratikus zemsztvók, a mensevik dominanciájú szakszervezetek vagya félig-meddig szabad sajtó. Természetesen mindezek a szervek és szerve-zetek a fehér rezsimek peremére szorított, de még többé-kevésbé toleráltféllegális ellenzék bástyáivá váltak. A fehér hatalomnak ezekhez az intéz-ményekhez való viszonyát legfrappánsabban Gyenyikin tábornok elvi jelle-gû utasítása jellemzi, amellyel útmutatást próbált adni rezsimje sajtópoli-tikusainak: �Az együtt érzõ sajtót támogatni, az egyet nem értõ sajtót megtûrni, abomlasztó (azaz bolsevik vagy egyéb radikálisan szocialista � H. I.) sajtót pedigmegsemmisíteni kell.�13 Természetesen a �megtûrés� politikájába belefért acenzúra, a betiltás vagy az ideiglenes felfüggesztés is, tény azonban, hogy amérsékelt szocialista és demokratikus sajtó ezekkel a korlátozásokkal együttelég sokáig fennmaradt a fehér területeken. Ez viszont csak az érem egyik oldala. A fehér rezsimek és a mérsékeltszocialisták kölcsönös viszonya ugyanis nagyon ambivalens volt. Nem sza-bad elfelejteni, hogy fõleg Szibériában több olyan szocialista újságíró és ak-tivista is a fehér megtorlások áldozatául esett, akik egyáltalán nem tartoztaka bolsevikok támogatói közé. Az önkényeskedõ fehér tisztikar általábannem tett különbséget a szocialisták különbözõ árnyalatai között. A szibériaihelyzet azért is érdekes, mert az omszki kormányzatnak több exszocialista,
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13 Gyenyikin, A. I.: Pohod na Moszkvu. In: Beloje dvizsenyije: nacsalo i konyec. Szerk.:Durova, V. A.  Moszkva, 1990. 253.



leginkább eszer tagja volt. Igaz viszont, hogy ezek az emberek már nagyoneltávolodtak a korábbi eszméiktõl és pártjaiktól. Létezett még egy sajátos korlátja a fehér vezérek teljhatalmának, még-pedig az, hogy a legtöbb fehér rezsim meglehetõsen amorf jelleggel és ziláltbelsõ állapotokkal bírt. A korábbi fejezetekben már volt arról szó, hogy alegtöbb fehérgárdista vezetõ az államiság alapintézményeinek visszaállításaés mûködtetése tekintetében alulmaradt a bolsevikokkal szemben. Kivételttalán csak Vrangel és részben az Északi Terület Kormánya jelentett, az utób-bi azonban marginális színtere volt a polgárháborúnak, Vrangel pedig elké-sett a kísérleteivel. Ennek a szervezeti gyengeségnek több oka volt. Egyrészta tekintélyelvû tábornoki diktatúrák az ideiglenesség jegyében jöttek létre,és deklarált elképzeléseik szerint csupán a bolsevikok legyõzéséig kellettvolna fennállniuk. Ennek megfelelõen nem volt kidolgozott belsõ struk-túrájuk, ami a fehéreket a szilárdabb politikai és társadalmi bázis létreho-zásának lehetõségétõl fosztotta meg. Harcuknak a késõbb Gyenyikin által isbeismert túl hangsúlyos osztályjellege következtében az olyan sorsdöntõtársadalmi döntéseknek, mint az agrárreformnak, a nemzetiségi kérdésnekvagy a munkáskérdésnek a megoldását a polgárháború végére akarták ha-lasztani, ami a háború jellegének teljes félreértése volt. Ez annál is károsabbvolt rájuk nézve, mivel a sok helyi birtokrestaurációs kísérlet ellenére egyáltalános restaurációra nem gondolhattak. A legokosabbak közülük erreidõben rá is jöttek, de mozgalmuk belsõ összetétele megakadályozta õketabban, hogy ebbõl levonják a megfelelõ következtetéseket. Így viszont na-gyon komoly agitációs elõnyöktõl estek el. Akármilyen erõsek és szilárdakakartak lenni a tábornoki diktatúrák, rugalmatlan politikájuk miatt egyreszélesebb rétegeket idegenítettek el maguktól, miután semmi újat nem tud-tak nyújtani számukra. Elfogadtatásukat a lakosság körében ugyanakkor na-gyon megnehezítette a tömegesen alkalmazott terror, amelynek legfõbb ki-vitelezõje a tábornoki diktatúrák fõ bázisának tartott tisztikar és a kozákságvolt. A vezetõ tábornokok az alternatív és egyben effektív támaszok híján,amelyekre a belsõ rendteremtés során támaszkodhattak volna, valójábannem tudták kordában tartani a tisztikart, és egyre jobban függtek tõle. A fe-hér rezsimek idõvel nem is annyira erõskezû vezetõ tábornokok diktatúráivoltak, hanem inkább alárendeltjeik sokaságának helyi kisdiktatúrái, ame-lyekre a vezetõ központnak csak csekély befolyása volt. A legelképesztõbbállapotok e tekintetben Szibériát jellemezték, márcsak földrajzi adottságaimiatt is, de Gyenyikin sem tudta saját katonaságát megrendszabályozni.A fehérgárdista tábornokok az összoroszországi gyõzelemért folyó hajszá-ban megfeledkeztek a szilárd hátország biztosításáról, ahol óriási méretûterror, önkény, korrupció és káosz uralkodott el. A katonai vereségek csaktovább mélyítették ezeket a negatív folyamatokat. A fehérek által létreho-zott kormányzati intézmények gyökértelenek maradtak (kivéve talán a�kozák parlamenteket�), a régi önkormányzati szervekre viszont nem akartaktámaszkodni azok demokratikusabb összetétele miatt. Az ország szervezéseterén tehát egyáltalán nem tudták felvenni a versenyt a szigorúan centra-
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lizált, saját sorait fokozatosan ellenõrzése alá vonó, a szovjetekre és a párt-apparátusra támaszkodó dinamikus bolsevik hatalommal szemben, amelyminden erejével igyekezett elkerülni a fehérek szervezési hibáit.A könyvben tárgyalt nagyobb fehérgárdista rezsimek szerkezeti felépíté-sében egyaránt fellelhetõk közös, illetve egyedi vonások. A legnagyobb kü-lönbség talán a tábornoki diktatúrák és a �kozák parlamentarizmusok� közöttlátható. Ez nem jelenti azt, hogy a doni és kubáni regionális államalakulatvalóban demokratikus lett volna, hiszen a lakosság egész csoportjait rekesz-tette ki a képviseletbõl és a hatalom ellenõrzésébõl, mégis ezeken a terüle-teken erõteljesebb társadalmi kontroll érvényesült a tekintélyelvû tábor-nokok tevékenysége fölött. E jelenség gyökerei az 1917-es esztendõre men-nek vissza, amikor az önszervezõdés és az elkülönülés divatja a kozákságszéles rétegeit is megérintette, amit késõbb a szovjetellenes kozák felkelésekatamánjai sem tudtak figyelmen kívül hagyni. A klasszikusnak mondhatótábornoki diktatúrákban azonban nem létezett ilyen intézményesített tár-sadalmi ellenõrzés, bár fennállásuk vége felé (1919 késõ õsze és 1920 tele)valóban felerõsödött az ez irányú igény, fõleg a demokratikusabb érzelmûközvélemény részérõl. A valóságban ezek a rezsimek tekintélyelvû dikta-túrák voltak, amelyek csak az ideiglenes törvényhozó és végrehajtó hatal-mat gyakorló, a fehér mozgalom releváns irányzatait reprezentáló kormá-nyokat tûrték meg maguk mellett (fõleg Jugyenyics és Miller, bár ez a mellé-rendeltség is inkább csak formális volt), de még inkább maguk alatt (Gye-nyikin és Kolcsak). A végsõ szó rendszerint e rezsimek �államfõiként� funk-cionáló tábornokoké (Legfõbb Kormányzó, Fõparancsnok, Fõkormányzó)volt. Kormányaikra, illetve Dél-Oroszország esetében a Különleges Tanács-kozásra úgy tekintettek, mint az õket kisegítõ konzultatív-tanácskozó-legiszlatív jellegû testületekre. E testületek összetételének meghatározásaformálisan és ténylegesen is teljesen a kezükben volt, gyakorlatilag azonbannemcsak tõlük, hanem részben rezsimjeik katonai, közigazgatási és politikaioligarchiájától is függött.A teljhatalmú diktátornak alárendelt tanácskozó jellegû minisztertanács,tanács vagy egyszerûen tanácskozás (szovescsatyelnij organ, szovescsanyije)lett a fehér diktatúrák egyik legjellemzõbb kormányzati intézménye. E meg-oldás sokban hasonlított az 1905 elõtti állapotokra, amikor a cárizmus kétlegfontosabb kormányzati szerve, azaz a Minisztertanács és az Államtanácsaz összetételüket meghatározó cárral egyetemben, pontosabban neki alá-rendelten gyakoroltak a törvényhozó és a végrehajtó hatalmat. E két intéz-mény tulajdonképpen az akkori rezsim erõs csoportjainak nyilvános repre-zentációját biztosító testület volt, amelyen belül rendszerint informálisklikkek, frakciók alakultak ki és igyekeztek befolyásolni a cári akaratot. A cárpedig teljhatalmú döntõbíróként mûködött ebben a rendszerben. A cár ere-jétõl függött, mennyire tudta a valóságban elfogadtatni ezekkel az intéz-ményekkel azt, hogy azok csak kisegítõ, konzultatív és végrehajtó szervek.Túlzás lenne azonban ebbõl arra következtetni, hogy a fehér tábornokoka kormányzati gyakorlatban egyszerûen visszatértek az abszolutista cáriz-
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mus szemléletéhez és szerkezetéhez. Szintén félrevezetõ lenne azt hinni,hogy ezt a megoldást a tábornokok csupán a jobboldali monarchisták ésfeketeszázak sugallatára alakították ki. Tény, hogy ezt a kormányzati szer-kezetet a legtisztább formában megvalósító dél-oroszországi tábornoki re-zsim esetében Lukomszkij tábornok megbízásából Vaszilij Sulgin, az orosznacionalista és monarchista jobboldal egyik legtehetségesebb képviselõjefogalmazta meg, akit a munkája során valószínûleg a monarchista hatalom-ról vallott politikai nézetei vezéreltek.14 Ennek ellenére mégis leegyszerûsí-tés lenne közvetlen kapcsolatot feltételezni a szélsõséges monarchista ideo-lógia és a fehérgárdista tábornoki rezsimek között. Egyrészt a dél-orosz-országihoz hasonló jellegû megoldás kisebb-nagyobb módosításokkal másfehér területeken is megvalósult, ott is, ahol Sulgin soha nem fordult meg.Mindenütt létrejött egy önjelölt kormány, amely a különbözõ bolsevik-ellenes csoportokat képviselte, és amely idõvel teljesen vagy részben alá-rendelõdött a katonai diktatúrának (a szibériai minisztertanács vagy azÉszaki Kormány esete), vagy eleve a diktátor tábornok mellett szervezõdöttegy konzultatív jellegû tanács (mint például a Jugyenyics-féle Politikai Ta-nácskozás). Az önjelölt �reprezentatív� kormány mint hatalmi forma másországokban is elterjedt a forradalmak és ellenforradalmak idején. Ilyen tes-tület volt a szegedi ellenforradalmi kormány vagy a magyar fehér emigrá-ciót tömörítõ bécsi Antibolsevista Komité is. A fehérgárdista diktatúrák bel-sõ  szerkezete ugyanakkor legalább annyira a kadet teoretikusok mûve volt,mint a Sulginhoz hasonló konzervatívoké. A kadetok ugyanis akkor a ha-tékony �erõs hatalom� ideáljának bûvkörében éltek. A kadet elképzelések ha-tottak Kolcsak szibériai rezsimje szerkezetének kialakítására, de Gyenyikindiktatúráját is befolyásolták. A dél-oroszországi hatalmi szerkezet kidol-gozásában Sulgin mellett például aktívan részt vett a jobboldali kadet Szo-kolov professzor. A pontosság miatt viszont azt is meg kell említeni, hogy a�parlamentáris� kozák rezsimek alapdokumentumai sem nélkülözték a ka-det szakemberek segítségét. A kadetok jobbratolódása ellenére nem lehet azt mondani, hogy egysze-rûen átvették a tradicionalista orosz jobboldal tekintélyelvû hatalomrólalkotott elképzeléseit. A kadetok jelentõs része, a katonai diktatúra pillanat-nyi támogatása ellenére, nem mondott le teljesen a dumaparlamentarizmuseszméjérõl, bár az igaz, hogy a polgárháború tapasztalatainak tükrében
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14 Az orosz szélsõséges monarchista jobboldal valóban nem volt hajlandó elfogadni atradicionális tekintélyre támaszkodó cári hatalom bárminemû korlátozását, különösennem a �pártos� érdekeket megtestesítõ képviseleti-törvényhozó szervek által nem. Csupána tanácskozó és véleménynyilvánító archaikus Honi Gyûlést (Zemszkij Szobor) voltak haj-landók megtûrni. Ugyanakkor 1917 elõtt több feketeszázas csoportosulás részt vett a du-maválasztásokon, de döntõen csak azzal a céllal, hogy belülrõl bomlassza és járassa le eztaz intézményt. Errõl lásd részletesebben Bebesi Gy.: A feketeszázak. MRI. Budapest, 1999.179�181. Le kell azonban szögezni, hogy Sulgin nem tekinthetõ egyértelmûen feketeszázasultramonarchistának, hanem inkább valamivel modernebb jellegû monarchistának és na-cionalistának.



annak inkább valamilyen konzervatívabb és korlátozottabb formájátrészesítette elõnyben. Errõl tanúskodnak azok a jogszabálytervezetek, ame-lyeket a döntõen kadet kötõdésû szakemberek készítettek a polgárháborúutáni idõkre (például a választójogi rendeletek, az önkormányzati törvé-nyek stb.). A kadetok jobbratolódásuk ellenére is modernebbek és pragma-tikusabbak maradtak, mint az avítt eszméket valló és archaizáló feketeszá-zas ideológusok. A fehérgárdista rezsimek csúcsszerveinek �tanácskozó�, azaz �szovescsa-tyelnij� jellegének gyökereit azonban nemcsak a cárizmus államigazgatásihagyományai között vagy a kadet és jobboldali ideológusok elképzelé-seiben kell keresni. A tábornoki rendszerek hatalmi szerkezetének vizsgála-tánál nem lehet figyelmen kívül hagyni a vezetõik, azaz a tábornokok sze-mélyes tapasztalatát és a megszokott munkastílusukat. A fehér tábornokokkatonatiszti mivolta és szakmai szokásaik erõs nyomot hagytak e rezsime-ken. A tanácskozó-konzultatív, de nem ügydöntõ típusú szervek ugyanistökéletesen megfeleltek a magas rangú katonatisztek mentalitásának, akik ahadseregben eltöltött évek alatt megszokták, hogy a végsõ és megkérdõ-jelezhetetlen döntés mindig a fõparancsnoké. Az utóbbi ugyan elõzõleg ki-kérheti stábjának és alparancsnokainak a véleményét egy adott kérdésrõl,ez a vélemény viszont nem kötelezi. A �szovescsanyije�, ahol a parancsnokáltal felkért résztvevõk és szakemberek elmondják a véleményüket az ak-tuális ügyekrõl és problémákról, a legalkalmasabb fórum erre. A fehér rendszerek �katonás� jellege nemcsak a tanácskozó szervek pre-ferálásában merült ki, hanem abban is, hogy a katonai szellem és gondol-kodásmód mindenre rányomta a bélyegét. A tábornokok a területük igaz-gatása során leginkább a háború elõtti tábori rendelkezésekre, a megszálltvagy a front mentén elhelyezkedõ térségek igazgatásáról szóló jogszabá-lyokra és szabályzatokra támaszkodtak. Ez részben logikus is, hiszen hábo-rúban álltak vörös ellenfeleikkel. Ugyanakkor ezek a megoldások nemcsaka front menti igazgatásra hatottak, hanem az egész helyi közigazgatásra. Ezutóbbi fõ szerve majdnem mindenütt a katonai fõkormányzó, azaz generál-gubernátor volt vagy egy annak megfelelõ tisztségviselõ. A katonai és a pol-gári hatóságok közül mindig az elõbbiek élveztek elõnyt, az õ szavuk na-gyobb súllyal esett latba. Ez érvényesült a mély hátországban fekvõ terüle-teken is. Egyáltalán a fehérgárdista rezsimekben meglehetõsen képléke-nyek voltak a határok a katonai és a polgári szervek feladat- és hatásköreiközött, és a militarista szellemiség mindent áthatott.15 Sõt némi túlzással aztlehet mondani, hogy objektív módon a tisztikar (inkább öntudatlanul, minttudatosan) valahol arra a vezetõ és szervezõ szerepre pályázott, amelyet avörösöknél a bolsevik párt aktivistái töltöttek be. A tábornokok is sokszorúgy tekintettek tisztjeikre, mint a legfõbb bázisukra. Ebbõl viszont a fehértábor számára több probléma adódott, mint haszon. A katonák nagyonrossz szervezõknek bizonyultak, és a terrorjukkal, illetve a jogi nihilizmu-
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sukkal nagyon zavaros állapotokat teremtettek az általuk elfoglalt területe-ken. Annyira igaz ez, hogy a fehér rezsimek esetében csak feltételesen lehetvalamilyen rendszerrõl beszélni.16
A katonás gondolkodás másik megnyilvánulási formája a konkrét gya-korlati feladatokkal foglalkozó szakmai, azaz �gyelovoj� szervek elõnybenrészesítése volt a politikai vagy általános jellegû társadalmi szervezetekkelés szervekkel szemben. Természetesen ez nem vonatkozott minden szak-mai szervezetre, hiszen a szakszervezeteket éppen csak megtûrték. Ilyenpreferált szervek voltak például a nagy gazdasági szövetkezetek és azokszövetségei, a különbözõ �polgári� szakmákat tömörítõ szervezetek (keres-kedelmi-ipari bizottságok, tõzsdebizottságok, mérnökök szövetségei stb.),az egyház, továbbá részben így tekintettek a zemsztvókra, amíg ki nemderült, hogy azok a demokratikus ellenzék befolyása alatt állnak. Ezért azemsztvókból igazából csak a végrehajtó szakapparátusukat igyekeztek ki-használni, és a képviseleti jellegüket inkább háttérbe szorították. Igaz, hogy a tábornokok ezeket a szerveket bizonyos mértékig hajlan-dók voltak bevonni a politika formálásába (elég Gyenyikin Legfelsõbb Taná-csára vagy Kolcsak Állami Gazdasági Tanácskozására gondolni), ugyanak-kor nem szabad túlértékelni ezeknek az intézményeknek a súlyát a fehér re-zsimeken belül. Nikolaus Katzer szerint a �gyelovitoszty� csak leplezte a fe-hér tábor politikai és ideológiai deficitjét, a valóságban pedig a �gyelovoj�szervek preferálása nem jelentett többet a bolsevikok �bizottságosdi� (komi-tyetscsina) játékánál,17 amely csak álcázta a szovjethatalom diktatórikus jel-legét. Bár van ebben némi igazság, mégsem célszerû alábecsülni ezt az ele-met a fehérek �közjogi� gondolkodásában, fõleg a késõbbi európai politikaifolyamatok szempontjából nem.Az ilyen típusú szerveknek és szervezeteknek a preferálása nemcsak afehér rezsimek katonai vonásaira utal, hanem azok konzervatív gyökereireis. Mielõtt e tétel kifejtésére sor kerülne, néhány mondatban fel kell vázolnia forradalom elõtti Államtanács szerkezetét, mert a legtöbb fehérgárdistaképviseleti fórum hasonlóságot mutat az 1906-ban megreformált cáriÁllamtanáccsal, amelyet részben választottak, részben delegáltak, részbenpedig kineveztek. A cár által kinevezett tagok összlétszáma viszont nemlehetett nagyobb, mint a választott, illetve delegált képviselõk együttes lét-száma.18 Ami az Államtanács feladatait illeti, a következõ volt a helyzet: azÁllamtanács már az 1906. évi reform elõtt is a törvények elõkészítésével ésmegvitatásával foglalkozott, a reform után annyiban megerõsödött a pozí-ciója, hogy a felsõ bürokrácia tanácskozó csúcsszervébõl a kétkamarás orosztörvényhozás felsõ kamarájává alakult át. Nem szabad viszont elfelejteni,
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18 Az Orosz Birodalom 1906. április 23-án elfogadott alaptörvényei. In: Sztyepanov, I.M.: Uroki i paradokszi rosszijszkovo konsztyitucionalizma. Moszkva, 1996. 80�81.



hogy a cárnak abszolút vétójoga volt, tehát az akarata ellenére semmibõlsem lehetett törvény. Természetesen a fehérgárdista tábornokok rezsimjei a megváltozott kö-rülmények között nem utánozhatták pontosan a forradalom elõtti idõket, atendenciák viszont nyilvánvalóak voltak. A végrehajtó hatalom egyértelmûdominanciája mellett a tábornokok affinitást mutattak a korporatív intéz-mények iránt. A fehér tábornokok korporatív és képviseleti elemeket tömö-rítõ szerveinek a gyökerei nem annyira a kezdeti fasiszta ideológiában kere-sendõk, hanem inkább az orosz közjogi múltban. Azt sem szabad elfelejteni,hogy a fehérgárdista korporatív szervek alapvetõen nem az osztályok kö-zötti érdekegyeztetés céljából jöttek létre, hanem azért, hogy anyagi támo-gatást nyújtsanak és szakmai tanácsokat adjanak a diktátori posztokat be-töltõ tábornokoknak. A tábornokok tehát elsõdlegesen nem valami újszerû-nek tûnõ eszmébõl merítettek ihletet, hanem a számukra megszokott oroszmúltból és annak konzervatív kormányzati tradícióiból.Az orosz fehérgárdista rendszereket nemcsak ez a fajta közjogi konzer-vativizmus különbözteti meg az éppen születõben lévõ fasizmustól. Azorosz fehér ideológia által mindenütt hangoztatott �erõs hatalom� követelésemég nem jelentette azt, hogy a jövõre nézve teljesen ki akarták volna iktat-ni a parlamentáris típusú képviseleti szerveket. Errõl tanúskodnak azok ajövõbeli parlamentrõl és választási rendeletekrõl szóló tervezetek, amelyekfõleg Omszkban és Jekatyerinodarban készültek, hiszen ezek számoltaka polgárháború után összehívandó népképviseleti szervvel, amely �majdeldönti az ország minden lényeges kérdését�. Gyenyikin és Kolcsak tábornok�elõre meg nem határozottság� taktikája és ideológiája éppen erre épült. Más kérdés, hogy az 1918 elején egy napra összeült eszer többségû Al-kotmányozó Gyûlést elvetették, sõt örültek annak, hogy a bolsevikok szét-kergették azt. Ennek az elutasításnak az okait alapvetõen a testület politikai(azaz mérsékelt baloldali) összetételében kell keresni. Formálisan a táborno-kok és a fehérgárdista politikai szervezetek természetesen nem erre hivat-koztak, hanem arra, hogy az Alkotmányozó Gyûlést a bolsevik hatalomát-vétel utáni �népi zavarodottság� napjaiban választották meg. Ez nagyfokúdemagógia volt, hiszen a választások eredményei egyáltalán nem azt bizo-nyították, hogy a bolsevikok manipulálták volna azokat. Az AlkotmányozóGyûlés kifejezés használatának késõbbi látványos kerülgetése azonban mégnem jelentette a törvényhozó-képviseleti szerveknek a teljes elvi elvetését,hiszen e testület helyett a fehérek deklarációi a Nemzetgyûlésre, a Népgyû-lésre, a Honi Gyûlésre vagy valamilyen más nevû testület összehívásárahivatkoztak. Az sem vonja kétségbe a népképviseleti szerv iránti elvi elkö-telezettségüket, hogy szakértõik nagyon sok energiát fordítottak arra, hogya külföldi szövetséges és a hazai közvélemény által szorgalmazott demok-ratikus választójogon belül találjanak olyan korlátozó formulákat, amelyeklegalább kis elõnyökhöz juttatnák a vagyonosabb és konzervatívabb válasz-tói csoportokat, sõt eleve nem zárkóztak el a cenzusos választójog beveze-tésétõl sem. A cenzusok rendszere és a kuriális választójog ugyanis teljesen
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belefért a fehérgárdisták konzervativizmusába, ugyanúgy mint azon elkép-zelés, hogy a választásokat a valóságban csak az alapos politikai �tisztogatás�után akarták lehetõvé tenni. A �tisztogatás� és a �választások� során pedigegyáltalán nem szégyellték volna kihasználni a hadsereg nyomását. Természetesen hipotetikus kérdés, hogy ténylegesen mi valósult volnameg a gyõzelmük után, azaz, hogy akkor összehívták-e volna a megígértNemzetgyûlést. Magyarországon, ahol a fehér ellenforradalom sok tekintet-ben hasonlított az oroszországi eseményekre, a Friedrich István kormányaáltal megalkotott választójogi rendelet alapján végül a gyõztes ellenforra-dalmárok lehetõvé tették a nemzetgyûlési választásokat, amelyek segítségé-vel megpróbálták konszolidálni a rendszert.19 Igaz ugyan az is, hogy Ma-gyarország sokkal komolyabb konstitucionalista és parlamentáris hagyomá-nyokkal rendelkezett, mint Oroszország, de ez utóbbiban sem lehet kizárnia dumaparlamentarizmus legalább részleges visszaállítását.A fasizmust a szakirodalom úgy írja le, mint preventív ellenforradal-mat.20 Az oroszországi fehér ellenforradalom azonban nem volt preventívjellegû, csupán reagált a forradalomra. Annak ellenére, hogy az egyes fehér-gárdisták már a polgárháború alatt közel kerültek ahhoz, amit néhány évvelkésõbb fasizmusnak21 neveztek el (például Nyikolaj Usztrjalov), illetve azemigrációban közülük sokan valóban a fasiszta eszmék hatása alá kerültek(például Vaszilij Biszkupszkij tábornok, Grigorij Szemjonov atamán, egyidõre az exkadet Georgij Ginsz is, és még sokan mások), a fehérgárdistamozgalom alapvetõen konzervatív, nacionalista és tradicionalista jellegûvolt. Ideológiai szempontból például érdekes és egyben ambivalens volt afehérek pártokhoz való viszonya. A �pártosságot� radikálisan elvetették, és apártok káros hatása gyakori témája volt a különbözõ fehér értekezéseknek.A tábornokok nem is igyekeztek létrehozni egy egységes, mindenkit tömö-rítõ tömegpártot, ugyanakkor a gyakorlatban megtûrték a korlátozott párt-pluralizmust. Abba természetesen nem fértek bele a bolsevikok, de ez logi-kus, hiszen velük szemben viseltek hadat. A tömegpárt létrehozása azértsem merült fel igazán komolyan a tábornokok környezetében, mert azokeleve bizalmatlanok voltak a tömegekkel szemben. A fehérgárdisták csupána tömegek megzabolázására és megfegyelmezésére törekedtek. Az 1917-esesemények, amelyeket a tábornokok és a polgári erõk többsége úgy élt át,
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19 A Friedrich-kormány választójogi rendelete egyébként több tekintetben hasonlítottazokra a tervezetekre, amelyek az omszki �fehér� bizottságokban készültek. A rendeletminden olyan 24 éves korhatárt elérõ férfinak adott volna aktív választójogot, aki öt év ótamagyar állampolgár volt és megfelel a félévi helyben lakási cenzus követelményének.A nõkre eltérõ szabályok vonatkoztak, mert a 24 éves korhatár mellett nekik hat év óta kel-lett rendelkezni a magyar állampolgársággal, és tudniuk kellett írni és olvasni magyarul.A passzív választójog pedig a 30 éves korhatárhoz volt kötve. Lásd: Gratz G.: A forradal-mak kora. Magyarország története 1918�1920. Budapest, 1935. 261.
20 Berend T. I.: Válságos évtizedek. Budapest, 1987. 219.
21 Itt fõleg annak olasz változatára kell gondolni, hiszen a nácizmus csak valamivelkésõbb kezdett �hódítani�.



mint az anarchisztikus tömegek lázadását, erõsen behatárolták a fehér ve-zérek és a tömegek viszonyát. Gyenyikint és társait például a kornyilovi fel-kelés után a katonatömeg majdnem meglincselte, ami természetesen erõsnyomot hagyott bennük. Ezzel az élménnyel a tábornok egyáltalán nemvolt egyedül. A tisztek jelentõs részének megrázkódtatást jelentettek az1917-es hónapok, amikor hétrõl hétre érezték, hogy elveszítik a talajt a lá-buk alól, senki sem hallgatt rájuk, és a politikai tájékozatlanságuk miatt atöbbségük teljesen tehetetlen a szocialista agitátorokkal szemben. Ebbõl azta következtetést vonták le, hogy a tömegeket nem meggyõzéssel kell irányí-tani, hanem �bottal, hatalommal és határozottsággal�, ahogyan azt Alekszejevtábornok megfogalmazta.22 Természetesen a fehér vezetõk azért érezték apropaganda szükségességét, errõl tanúskodik például a gyenyikinista Osz-vag létrejötte, ennek ellenére a tömegek politikai megszervezésére irányulótörekvés végig idegen maradt tõlük.Az orosz ellenforradalom és a fasizmus problémájával késõbb rövidenfoglalkozott Nyikolaj Usztrjalov, a szibériai fehér rezsim már többszöremlített propagandistája. A jobboldali és nacionalista kadet Usztrjalov apolgárháború után azoknak az emigránsoknak lett az egyik hangadója, akikazt hirdették, hogy el kell ismerni a vereség tényét és ki kell békülni a szov-jethatalommal, amely most már �nemzeti erõ� és elõbb vagy utóbb az orosznemzeti nagyhatalmiság irányában fog elmozdulni. A polgárháború alattviszont a vörösök kérlelhetetlen ellenfele volt, aki a diktatúrát támogató�nemzeti érzelmû értelmiség� szószólójának tekintette magát. Amikor a Kolcsak-rezsim utolsó hónapjaiban felmerült, hogy a rendszer társadalmi bázisánakkiszélesítése érdekében létre kell hozni egy törvényhozó képviseleti szer-vet, Usztrjalov több kadet társától eltérõen ellenezte ezt az ötletet, amelyszerinte nem sokat segít már a fehér mozgalmon. Ahelyett inkább a dikta-túra apparátusának rendbehozatalát és hatékonyabbá tételét szorgalmazta,illetve azt, hogy a diktatúrát �népiesebbé� kell tenni. Késõbb így emlékezetterrõl: �Világos, hogy akkor a modern fasizmus problémája merült fel elõttünk.Nekünk a »fasiszta« koncepciót kellett a demokratákkal, azaz Krollal és Belo-russzovval szembeállítani� Pontosan felfogtam a »demokratikus társadalomra«, azAlkotmányozó Gyûlésre és a parlamentarizmusra való formális demokratikus játé-koknak a terméketlenségét� Azonban világosan megfogalmazni e politika konkrétpozitív programját, és megtalálni a megfelelõ politikai stílust, én sem tudtam. Kel-lett a »tömegesség«, de hát hol voltam én attól, az akadémikus stílusommal, annakellentmondásos bonyolultságával, publicisztikám tekergõs nyelvezetével, csekély po-litikai tapasztalatommal. Mi, omszki kadetok a diktatúra védelmezése során teljesmértékben igyekeztünk elhatárolni magunkat annak reakciós értelmezésétõl, és eb-ben nem voltunk idegenek a forradalom utáni idõszak szellemiségétõl. De ahhoz ke-vés volt az eszünk, elõrelátásunk, tehetségünk és befolyásunk, hogy Kolcsak dikta-túráját »feltöltsük« azzal az ütõképes szociális demagógiával és egyfajta népi, reálisparaszti mázzal, amely talán megmenthette volna a diktatúrát. Belorusszov és mi
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22 Zimina, V. D.: i. m. 212.



kadetok is ugyanazon kályha körül jártunk, bár különbözõ oldalakról próbáltuk meg-közelíteni. De ahogy kiderült, ahhoz hogy jól »befûtsük« ezt a kályhát, nem volt elégpuskaporunk� A mi »demagógjaink«, mint például Vaszilij Ivanov vagy részbenZsargyeckij sötét reakciósságba bonyolódtak bele, és csak a nemzeti demagógiárakoncentráltak, pedig akkor elsõsorban a szociális demagógiára volt szükség. Egy szó-val: a fasizmusig gondolatilag nem jutottunk el��23
Bár a fehérgárdista mozgalom és annak vezetõi legtöbb kérdésben alap-vetõen konzervatív beállítottságúak voltak, mégsem lehetett már figyelmenkívül hagyni a forradalom során végbement változásokat. Ezt fejezte ki amár többször említett �elõre meg nem határozottság taktikája� is. Bár a legtöbbfehér vezetõ legszívesebben az 1917 elõtti állapotokat állította volna vissza,arra már nem volt lehetõség. Nikolaus Katzer szerint a diktatórikus fehérrezsimek minden politikai és közjogi ködösítésük ellenére, a bolsevikokhozhasonlóan szintén egy újfajta hatalmi rendszer irányába mutattak. A bolse-vikoktól eltérõen viszont ezt nem akarták nyíltan elismerni, sõt vezetõiktöbbsége talán nem is volt ennek tudatában. A polgárháború alatt kialakultparancsuralmi és direktív modellt hivatalosan nem tekintették a késõbbihatalmi formák elõképének, de a valóságban nem lehetett megakadályozni,hogy ezen modell mélyen beivódjon a fehér tábor protagonistái gondol-kodásába.24
Nyíltan azonban mindez csak nagyon halványan jelentkezett. Katzer ésZimina szerint a �Gazda� (�Hozjain�) fogalmával operáló Vrangel volt az, akilegközelebb került ahhoz, hogy egy új hatalmi modell alapjait lerakja, bárcsak félig tudatos formában. A báró ugyanis az egyik legelsõ programszerûnyilatkozatában abban határozta meg harcának célját, hogy �lehetõvé akarjatenni az orosz nép számára, hogy önállóan válasszon magának Gazdát�. A �Gazda�szót addig általában csak az Alkotmányozó Gyûléssel kapcsolatosan hasz-
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23 Usztrjalov, N. V.: 1919-ij god. Iz proslovo. In: Russzkoje prosloje. Isztoricseszkij-do-kumentalnij almanah, 1993. 4. sz. 272�273. Usztrjalovot késõbb is foglalkoztatta a fasizmusproblémája. 1928-ban például �Italjanszkij fasizm� címen publikált egy könyvet, amelybenaz olasz fasizmus komoly elemzését adta. Bár Usztrjalov a fasizmust a bolsevizmushozhasonlóan a demokrácia, parlamentarizmus és liberalizmus válságával küszködõ kor ter-mékének tekintette, mégsem azonosította a két jelenséget. Szerinte ugyanis a fasizmussokkal kevésbé újszerû, mint az orosz forradalom és bolsevizmus, és igazából az európainacionalista imperializmus kategóriájába sorolható be. A magántulajdont és a piacgaz-daságot sem szüntette meg, ami miatt élvezi a polgárság támogatását. Ezenkívül az oroszforradalom Usztrjalov szerint sokkal eredetibb és impozánsabb jelenség. Meglepõ, hogyUsztrjalov a könyvében meg sem próbálja összehasonlítani az olasz fasizmus és az orosz�Fehér Eszme� néhány rokonítható vonását (például az �erõs hatalom� fetisizálását). Egymásik írásában (Zarubezsnaja szmena. H. n. 1931.) pedig egyenesen nevetséges, remény-telenül túlhaladott jelenségnek nevezi az orosz fasizmust. Szerinte annak lehetett volnahelye a kornyilovista puccs idején vagy a polgárháború elején, de nem a bolsevikok gyõ-zelme után. Ebbõl is látszik, hogy Usztrjalov nem tekinti azonos jelenségnek a fasizmustés az orosz fehér ellenforradalmat, bár bizonyos potenciális közös kiindulópontjaikat nemtagadja meg.
24 Katzer, N.: i. m. 394�396.



nálták, Vrangel viszont nem tette egyértelmûvé, hogy mit ért alatta � a cárt,a parlamentet vagy valami mást. Késõbb ugyan a baloldali és jobboldali saj-tó értetlenkedése hatása alatt magyarázkodásra szorult, és elmagyarázta,hogy a �Gazda� alatt az �általánosan elismert választott néphatalmat� (�vibornajaobscsepriznannaja narodnaja vlaszty�) értette, de a �nép atyja�-szerû (�otyec na-roda�) paternalisztikus érzése végig kísérte õt.25 Ugyanakkor az emigráció-ban úgy tekintett saját magára, mint a legfõbb hatalom olyan birtokosára,aki ezt a hatalmat késõbb �becsületesen� átadja a �törvényes hatalmi jogutód-nak� (�zakonnomu pravoprejemnyiku vlasztyi�). Ebben következetes maradtönmagához, mert a saját helyét a polgárháború alatt is a �Nép� és a megha-tározatlan tartalmú �Gazda� között látta.26 Ebbõl viszont látszik, hogy Vran-gel sem tudott megszabadulni az ideiglenesség és átmenetiség érzésétõl, ésnem tudott úgy viselkedni, mint a �Gondviselés által kijelölt Vezér�. A fehérrezsimekben tehát valóban voltak egy újfajta �cezarisztikus�,27 azaz nem atradicionális monarchisztikus legitimáció vagy a választások során szerzettdemokratikus legitimáció által alátámasztott, hanem egy az erõ, a célok és ajövõ által legitimált �tiszta diktatórikus� hatalmi forma csírái, de a legtöbbfehér vezetõ ezt még nem fogta fel teljes egészében. Ebben döntõen a múlt-ban gyökerezõ �monarchisztikus� és �legitimista� gondolkodásuk akadályoz-ta meg õket.A fehér tábornokok ideológiáját �szolgáltató� értelmiségi körökben vi-szont már jobban volt érezhetõ az affinitás az �erõskezû és diktatórikus hata-lomgyakorlás� modernebb formái iránt. Erre legjobb példa maga Usztrjalov,akinek nézeteirõl már volt szó a fehérgárdista ideológiával foglalkozó II.fejezetben. Hasonló nézeteket vallott Danyiil Paszmanyik is, aki zsidó szár-mazása és aktív cionista múltja ellenére végig kitartott a meglehetõsen anti-szemita fehérek mellett, sõt a Krím félszigeten az egyik legbefolyásosabbjobboldali eszer publicistának és pártpolitikusnak számított.Az eszközei tekintetében teljesen pragmatikus, az antibolsevizmusa te-kintetében viszont fanatikus Paszmanyik Usztrjalovhoz hasonlóan nem afehér eszmeiség és gyakorlat demokratizálásában látta a kiutat a mozgalomválságából, hanem inkább az eszközeiben nem válogató erõs és hatékonykormányzatban. Teljesen kiábrándulva a tökéletesen �enervált és az önvéde-lemre képtelen� oroszországi polgárságból, Paszmanyik tekintete a mentáli-san átalakuló értelmiség felé fordult. Ebben a rétegben és a hadseregbenlátta a bolsevizmus és a káosz legfõbb potenciális alternatíváját. Annak ér-dekében, hogy gyakorlatban is azzá váljon, az orosz értelmiségnek búcsútkell mondania korábbi �széplelkû� humanizmusának, akaratgyengeségének,a hatalomtól való idegenkedésnek és a tisztakezûség mítoszának. Ehelyettenergikussá, akaratossá, hatalomcentrikussá, realistává és bizonyos szem-
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25 Zimina, V. D.: i. m. 312�313.
26 Uo. 313.
27 Ez a fogalom nem volt ismeretlen az 1920-as években, egyebek mellett NyikolajUsztrjalov és Nyikolaj Buharin is használta



pontból gátlástalanná kell válnia. Paszmanyik véleménye szerint: �Szükségvan az új orosz értelmiségre, amely az angol, francia és német értelmiséghez hason-lóan képes lesz irányítani az életet, továbbá képes lesz alávetni azt a saját keményakaratának, azaz fel tudja majd áldozni a humanizmusát a reális alkotás érdekébenés elõnyben részesíteni a prózai tényeket a mindenfajta költõi eszmékkel szemben. Ezaz új értelmiség az állami érdekek nevében néha kegyetlen is lehet, de fõleg el kellsajátítania az uralkodói akaratosságot.�28
Paszmanyik kifogásolta, hogy az orosz értelmiség nem akarja kompro-mittáltatnia magát a meglehetõsen kegyetlen Önkéntes Hadsereggel valóegyüttmûködéssel, amely viszont így egyre inkább a sötét reakció befo-lyása alá kerül. A véleménye szerint másként kellett volna cselekedni: azelõzetes feltételek és erkölcsi aggályoskodás nélkül a bolsevikellenes értel-miségnek egyértelmûen és nyíltan támogatni kellett volna az önkénte-seket, sõt közéjük kellett volna lépni, mert csak így lehetne �becsempészni�a hadseregbe az �egészséges bonapartizmus pátoszát�. Az utóbbit ugyanis abolsevizmus életképes alternatívájának tartotta. Paszmanyik ezért egyolyan erõs személyiség megjelenését várta, mint amilyen Nagy Péter vagyNapóleon volt.29 Természetesen Paszmanyik nemcsak az értelmiségben bí-zott, hanem tudta, hogy az általa megálmodott alternatív �bonapartista�rezsim stabilitásához szükség van szilárd magántulajdonosi parasztságra,amely egyébként minden konzervatív államiság legjobb bázisa. Az államotviszont a nemzeti eszme és az állami nagyság iránt elkötelezett értelmiség-nek kell vezetnie.Paszmanyik és Usztrjalov tehát már reflektáltak a forradalom és a pol-gárháború által kiváltott szociális, politikai és mentalitásbeli változásokra,sõt a nézeteik több tekintetben közelebb álltak a húszas évek jobboldali ra-dikális értelmiségi radikalizmusához, mint az elõzõ évek kadetizmusához,de soha nem váltak egyértelmûen dominánssá a fehér táboron belül. Pasz-manyik fent idézet nézeteit nagyon sok bolsevikellenes kadet is kétkedés-sel, sõt ellenszenvvel fogadta. Errõl tanúskodik Paszmanyik vitája az idõsIvan Petrunkeviccsel, aki ragaszkodott az olyan korábbi �klasszikus� kadetalapértékekhez, mint a felvilágosodásból születõ humanizmushoz, parla-mentarizmushoz, polgári-demokratikus konstitucionalizmushoz, a polgáriszabadságjogokhoz stb. A feketeszázas szélsõjobboldal számára viszont azusztrjalovi és paszmanyiki eszmék is túl �modernek�, �progresszivisták� és �li-berálisak� voltak. Mint ilyenek pedig az �õsi orosz alapok elárulását� jelentet-ték. Emiatt a fent ismertetett �modern� nézetek is az összetett fehérgárdistaideológia csupán egyik szegmensét képezték, amelyet sem túlértékelni, semalábecsülni nem kell.Az elõzõ kérdés felvetésével összefügg a fehér rezsimek társadalmi bázi-sának a problémája is. A tábornokok és tanácsadóik a szovjethatalom sikereiés saját kudarcaik láttán kénytelenek voltak elgondolkodni ezen. Már több-
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ször volt szó a fehér mozgalom alapvetõen felsõ- és középosztálybeli osz-tálybázisáról, amely viszont úgy tûnt, hogy nem volt elegendõ a polgár-háború megnyeréséhez. A fehér vezetés berkein belül ezért 1919 másodikfelétõl egyre inkább napirenden volt a parasztság megnyerésére irányulópolitika kidolgozása, bár tény az, hogy az igazán komoly próbálkozásokkalebben a tekintetben a fehérek elkéstek. A tábornokok ugyanis nem tudták(és egyes esetekben nem is akarták) idõben legyõzni a saját táboron belülinemesi-földbirtokosi lobbi ellenkezését az agrárreformmal szemben. Ezcsupán Vrangelnek sikerült, fõleg a katonai vereségek következtében elõálltszükséghelyzetnek köszönhetõen. A parasztság igényeit viszont a fehérekúgy szándékoztak kielégíteni, hogy azzal ne gyengítsék, hanem éppen el-lenkezõleg, inkább megerõsítsék a fennálló gazdasági-társadalmi rendszermagántulajdonosi alapjait.30 Reformtervezeteik emiatt sokat merítettek azobscsina ellen irányuló sztolipini reformokból. Sztruve szerint például avrangeli reformok szakítást jelentettek a �miljukovi népképviseleti� elképze-lésekkel, és visszatérést jelentettek az általa helyeselt �sztolipini örökséghez�,amely tulajdonosi-paraszti alapokra akarta helyezni a régi-új Oroszorszá-got. Konsztantyin Szokolov a jövõt úgy képzelte el, mint a nemzeti értelmi-ség és az erõs gazdálkodó parasztság szövetségét, amely szövetségben azértelmiség játszotta volna a vezetõ szerepet.31 Mindezek a víziók azonbaninkább egy tradicionális-hierarchikus társadalom képét vetítik elõ, mint egymodern tömeguralmi diktatúráét.Az orosz fehérgárdista tábornoki rezsimek talán leginkább a magyaror-szági ellenforradalmi rezsimmel hasonlíthatók össze. Természetes az oroszés magyar ellenforradalom nem az egyetlen fehér ellenforradalom volt akorabeli Európában. Komoly ellenforradalmi megmozdulásokra és akciókraNémetországban, azon belül pedig Bajorországban is sor került, azonbanezen ország társadalmi szerkezete és hagyományai alapvetõen mások vol-tak. Részben igaz ez a fasizmus egyik bölcsõjének tartott Észak-Olaszor-szágra is. Oroszországot és Magyarországot viszont egyaránt a nagybirtokdominanciája által jellemzett agrártársadalom és az iparosodott városiszigetek feszültségekkel teli együttélése teszi hasonlatossá, továbbá mind-két országra jellemzõ volt az erõs polgári középosztály hiánya, illetve az aztrészben helyettesítõ köztisztviselõi csoportok, azaz nem önálló középosztá-lyok befolyása. Nem szabad megfeledkezni a feudális maradványokról sem,továbbá az utolsó évtizedek viszonylag gyors és ezért sok gondot okozómodernizációjáról, illetve a mindkét országot jellemzõ bonyolult nemzeti-ségi és szociokulturális viszonyokról sem (például a zsidókérdés). Természetesen komoly különbségek is voltak a két ország között. Ma-gyarország mégiscsak fejlettebb volt, valamivel erõsebbek voltak a középré-tegei, mások voltak a nemzeti hagyományai és erõsebb volt a cenzusos ma-gyar parlamentarizmus és konstitucionalizmus. Más oldalról viszont az or-
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szág méretei és szomszédai meglehetõsen leszûkítették a mozgásterét, amiéppen az elsõ világháború után jelentett gondot. A magyar és orosz ellenforradalom belsõ összetétele, programja, ideoló-giai célkitûzései, alkalmazott megoldásai tényleg sok hasonlóságot mutat-nak. Mindkét mozgalomban fontos szerepet játszottak a tisztek, a régi föld-birtokosi elitek képviselõi és a forradalmak által megijesztett jobb módúközéposztálybeliek. Ideológiájuk (a �Fehér Eszme�, illetve a �keresztény-nem-zeti kurzus�) alappillérei a tradicionalizmus, a vallásosság és a sovinizmusbatorkolló nacionalizmus voltak. Továbbá mindkét mozgalomban erõteljesenjelen volt a zsidóellenesség és az idegengyûlölet, a vidék és a parasztságidealizálása a városokkal szemben, az archaizálásra és a mesterkélt népies-ségre való hajlam. Még a lázadók ellen irányuló botbüntetés visszahozása isrokonná teszi a két mozgalmat. A magyar és az orosz ellenforradalom szá-mára egyaránt problémát okozott a tömegekkel való kapcsolat. Célkitûzé-seik alapvetõen konzervatívak voltak. Ugyanakkor mindkét mozgalombana középosztályok politikai képviselõinek a megerõsödése tapasztalható arégi vezetõ rétegek rovására. Mindkét ellenforradalomra jellemzõ továbbáa tisztikar rendkívüli aktivitása és politikai szerepének növekedése. Ez mar-kánsan megmutatkozott abban, hogy Oroszországban és Magyarországonegyaránt döntõ pozícióba kerültek olyan sajátos katonai-politikai szervek,mint a Horthy Miklós vezette Fõvezérség és az Anton Gyenyikin irányítot-ta Fõparancsnokság, amelyek nem egyszerûen katonai intézmények voltak,hanem annál sokkal összetettebb irányítási feladatokat láttak el. A magyarellenforradalmi �kormányok� ugyan valamivel nagyobb súllyal rendelkez-tek, mint az orosz megfelelõik, amelyek teljesen (többnyire formálisan is) atábornokok akaratától függtek, de Magyarországon is egyértelmû tenden-cia volt a katonai hatóságok önállósodása és fokozatos felülkerekedése.32
Minden hasonlóságot és különbséget összevetve tehát egyáltalán nem lehetkizárni, hogy az orosz fehér rezsimek további fejlõdése is hasonló lehetettvolna az ultrakonzervatív, etatista, tekintélyelvû, külsõségekben �neobarokk�,de alapvetõen nem monolit és a korlátozott parlamentarizmust is elfogadóHorthy-rendszerhez.33

A másik európai rendszer, amelyhez esetleg hasonlítani lehetne az oroszfehérgárdista tábornoki diktatúrákat, Francisco Franco tábornok spanyol-országi diktatúrája, bár ezt csak óvatosan szabad megtenni, mert a francó-izmus majdnem húsz évvel késõbbi jelenség volt, mint  Horthy és az orosztábornokok ellenforradalmai. Caudillo Franco azért már ismerte az európaifasiszta példákat, azok elõnyeit, hátrányait, eljárásait, úgymond szakmai tit-
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33 Horthy Miklós személyisége és múltja is sok tekintetben hasonlított az orosz kollé-gáira. A késõbbi kormányzó az elsõ világháborúban hasonló rangban szolgált mint Kol-csak, hasonló társadalmi osztályból származott, mint Vrangel, az utóbbihoz hasonlóan ko-rábban õ is az uralkodó adjutánsa volt, végül döntõen az angolok támogatását élvezte.



kait. Errõl tanúskodik például az, hogy a francóista rezsim az orosz tábor-nokoknál jobban ügyelt az õt támogató tömegpárt megszervezésére, a tár-sadalom minden szeletének behálózására, a propagandára, a tömegek ideo-lógiai befolyásolására. Franco több szempontból mégis jobban hasonlítottGyenyikinre és Kolcsakra, mint például Adolf Hitlerre vagy Benito Musso-linire. Franco is középosztálybeli származású hivatásos katonatiszt volt, amiegész életét meghatározta. Konzervatív, nacionalista, katolikus és monar-chista elemeket ügyesen keverõ ideológiája, amely az elmaradott és meg-csontosodott spanyol valóság terméke volt, jobban hasonlított a tradiciona-lista és konzervatív indíttatású orosz és magyar fehér mozgalmakra, mint anémet nácizmusra. A katonák egyértelmû dominanciája, a mindent áthatóhagyományos katonai szellemiség, a hadbíróságok uralma egészen az 1960-asévekig, a hadsereg fetisizálása � ezek mind olyan elemek, amelyeket az 1917és 1921 közötti Oroszországban is meg lehetett megtalálni. Rendszere azon-ban már valóban inkább a korabeli olasz vagy portugál rezsimmel hason-lítható össze, mint az orosz tábornoki diktatúrákkal. A fejezet végére maradt még egy kérdés, amely talán nem a legfonto-sabb, viszont mindenképpen sokat elárul a fehér rezsimek jellegérõl. A fe-hérgárdista tábornoki diktatúrák legitimitásáról van szó. Bár a polgárhábo-rús körülmények között majdnem mindegyik szemben álló felet alapvetõena fegyveres erõ és a hadi sikerek legitimálták, a jelentõsebb szereplõk azértigyekeztek ennél �demokratikusabb� legitimációt is találni. A bolsevik Nép-biztosok Tanácsa � mint a szovjethatalom vezetõ szerve � például a szovjetekösszoroszországi kongresszusaiból merített legitimitást. Ezenkívül kevésbékonkrét formában ugyan, de a jövõ átalakítására a nagyobb szociális igaz-ságosság ígéretébõl is merített erõt és társadalmi támogatást. Ez a �messia-nisztikus legitimitás� nagyon fontos volt az orosz kultúrkörben. Végül nemszabad elfelejteni, hogy a forradalom legfõbb vezetõinek személyisége egy-fajta karizmatikus legitimitást is biztosított a rezsimnek. A harmadik erõként aposztrofált eszerek és centrista szövetségeseikdöntõen az 1918 elején összeült Alkotmányozó Gyûlésbõl származó legiti-mitásra igyekeztek felépíteni saját rendszerüket. Ennek csúcsán az Alkot-mányozó Gyûlés Tagjainak Bizottsága, azaz a már sokszor említett Komucsállt. Formális jogi szempontból talán ez volt a legtisztább megoldás, hiszenaz 1917 végén demokratikusan megválasztott Alkotmányozó Gyûlés az ad-digi orosz történelem legreprezentatívabb szerve volt. A probléma csak azvolt, hogy ezt nem tudták alátámasztani megfelelõ katonai erõvel, és fõlega gyorsan változó körülmények között megváltoztak a lakosság politikaipreferenciái is. A polgárháború inkább radikalizálta a közvéleményt, ami-nek vesztesei � mint mindig � a centrista erõk lettek.A legitimitás kérdése talán a fehérgárdista tábornoki rezsimek esetébenvolt a legbonyolultabb. Egyrészt nem tudtak és nem is akartak az olyan új-szerû népi szervekre támaszkodni, mint amilyenek a vörös oldalon a szov-jetek voltak, másrészt nem ismerték el a megválasztott Alkotmányozó Gyû-lés legitimitását sem, mert az úgymond a �nemzeti zavarodottság� idejében,
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azaz a bolsevik hatalomátvétel után lett megválasztva. A regionális képvise-leti szervekre pedig azért nem akartak támaszkodni, mert ez megkérdõ-jelezte volna összoroszországi elkötelezettségüket. Az �erõs hatalmat� meg-valósítani hivatott diktatúrák leginkább semmilyen képviseleti szervneknem akarták alárendelni magukat, mert az csökkentette volna a vélt haté-konyságukat és a polgárháborús esélyeiket. A legitimitás szempontjából igazából csak két tábornoki rezsimet érde-mes megvizsgálni, mégpedig Kolcsak és Gyenyikin rendszerét. A könyvbentárgyalt kozák rendszerek a kozákság tradicionális képviseleti szerveibõlmerítettek legitimitást, az Északi Terület Kormánya és annak szervei csupánregionális képzõdménynek tekintették önmagukat, az Északnyugati Kor-mány és Jugyenyics rezsimje viszont amellett, hogy szintén csak regionálisambíciói voltak, túl képlékeny és rövid életû alakulat volt. Egyébként is,Jugyenyics döntõen a Kolcsak általi kinevezésbõl merített legitimitást, azÉszaknyugati Kormány pedig, amelybe a nyugati szövetségesek belekény-szerítették a tábornokot, csupán a különbözõ bolsevikellenes erõk szövetsé-gének egyszeri és mesterséges helyi megtestesítõje volt. A téma szempont-jából Kolcsak azért fontos, mert õ volt az összoroszországi igényû fehér re-zsim vezetõje, Gyenyikin pedig azért, mert egyrészt sokáig nem tudta,hogy neki csupán a fehér mozgalmon belüli �másodhegedûs� szerepe ma-rad meg, másrészt az õ rezsimje felelt meg leginkább a fehérgárdisták kato-nai diktatúráról alkotott hatalmi elképzeléseinek. Emellett a legelsõ is volt,hiszen délen korábban valósult meg a diktatúra eszméje, mint Szibériában.Nem szabad teljesen megfeledkezni Vrangelrõl sem, aki a �fehér� Oroszor-szág utolsó jelentõs, a franciák által is elismert vezetõje volt. Vrangel rend-szere viszont szerves folytatása volt Gyenyikin rezsimjének, azért külön tár-gyalni fölösleges.A fehérgárdista tábornokok általában nem sokat foglalkoztak rezsimjeiklegitimitásának kérdéseivel. Alapvetõen úgy érezték, hogy harcukat a cél-jaik legitimizálják, mégpedig �a rend és törvényesség�, illetve az �egy és oszt-hatatlan Oroszország� visszaállításának az ígérete. Saját magukat a �német-bérenc� bolsevikok és a káosz által tönkretett régi Oroszország élharcosainaktartották. Valószínûleg emiatt vállaltak kontinuitást a februári ideiglenesrezsimmel is. Fehér hadseregüket némi túlzással Oroszország utolsó meg-maradt szimbólumának tekintették. Ezért volt olyan fontos számukra azigazi katonai hierarchia. Alekszejev és Kornyilov a régi hadsereg legmaga-sabb rangú vezetõje volt, igaz közvetlenül az októberi események elõtt márnem, de e tény nem zavarta különösebben a fehér harcosokat. Gyenyikinpedig 1918 õszén úgy lépett az elhunyt Alekszejev helyébe, mint a rangbansoron következõ tiszt, aki ugyanakkor kezdettõl fogva ott volt a fehér moz-galom megszületésénél. A tábornok-diktátor végig csak az egyszerû Fõpa-rancsnok címet viselte, ami szintén szimbolizálta a hadseregnek a kontinui-tást biztosító szerepét. Gyenyikin egyébként ki is mondta az emlékira-taiban, hogy a hadsereg elismerése volt a legfontosabb legitimáló eszköz afehér táboron belül. Errõl tanúskodnak Vrangel megválasztásának körül-
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ményei is. A régi orosz hadsereg és az Önkéntes Hadsereg, illetve a többifehér haderõ közötti kontinuitás ugyanakkor részben csak fikció volt. Igaz,hogy a cári hadsereg vezetõi álltak a fehér haderõ élén, és ahol csak lehetettigyekeztek a régi szabályzatokat és szokásokat érvényesíteni, mégis ez márösszetételében, mentalitásában és fegyelmében egy teljesen más testület volt.Sok régi tábornok nem is csatlakozott hozzá, például Bruszilov sem, amigyengítette a kontinuitás fikcióját. Ennek ellenére a hadsereg fontos szere-pet játszott a dél-oroszországi rezsim önmaga elõtti legitimálásában, annális inkább, mert eltekintve a kontinuitás fikciójától, az erõt képviselõ hadse-reg valóban a legjobb és egyben a leghatékonyabb legitimáló eszköz volt.Kolcsaknak mint Legfõbb Kormányzónak a legitimációja nehezebb kér-dés, mint Gyenyikin legitimációjának a problémája. Kolcsak egy államcsínyrévén került a kelet-oroszországi és szibériai bolsevikellenes rendszer élére.A fordulatot pedig egy olyan rezsim (az úgynevezett Ufai Direktórium)elõzte meg, amely a régi Alkotmányozó Gyûlés legitimitására támaszkodott,és formálisan megpróbálta összefogni és maga alá rendelni az összes bolse-vikellenes rendszert és területet. Ez formálisan sikerült is neki. Kolcsak tehátezt a rezsimet döntötte meg, mégpedig arra a Szibériai Kormányból kinövõomszki minisztertanácsra támaszkodva, amely a Direktórium legfontosabbvégrehajtó szervének számított. Ezenkívül sok kitérõvel ugyan, de a mi-nisztertanács mégiscsak eredetileg a szibériai autonomista próbálkozások-ból és a bolsevikellenes felkelésbõl született. Kolcsak viszont nemcsak egyrégió vezére akart lenni. Annak ellenére, hogy nem tekintette igazából legi-timnek az Ufai Direktóriumot (hiszen letartóztatta azt), politikájának gyü-mölcseit és ambícióit szívesen átvette. A pozícióját ugyanakkor megerõsí-tette, hogy majdnem mindegyik releváns regionális fehér rezsim elismertea hatalmát és elvben alárendelte magát neki. A fontosak közül csak a Ko-mucs nem tette azt.A fehérgárdista rezsimekben ugyan történtek próbálkozások az elõpar-lament típusú képviseleti szervek létrehozására, azonban a fehér vezéreknem tartottak igazán igényt ezekre. A dél-oroszországi Legfelsõbb Tanács,amely a Gyenyikin közvetlen uralma alatt lévõ területek és a kozák állam-alakulatok képviselõit tömörítette volna, nem annyira Gyenyikin ösztönzé-sére jött létre, hanem inkább a kozákok és a helyi önkormányzatok voltakazok, amelyek ezt igényelték. Kolcsak sem úgy tekintett a Szibériában létre-jött Állami Gazdasági Tanácskozásra, mint valamilyen elõparlamentre, ha-nem inkább mint a kormányzatát kisegítõ szervre. Tény viszont, hogy hamaguk a tábornokok nem is, a polgári környezetük egy része mégiscsakérezte, hogy hiányzik egy olyan választott képviseleti szerv, amely a társa-dalmi támogatásnak legalább a látszatát kölcsönözné nekik. Ugyanakkoregy ilyen választott szerv eszköznek tûnt arra, hogy valahogyan rendezzéka viszonyt a fehér rezsimekkel szemben ellenzéki, de alapjában véve bolse-vikellenes demokratikus és szocialista erõkkel. A Szibériában még �héjjá-nak� számító Viktor Pepeljajev is erre az álláspontra helyezkedett 1919 vé-gén. A tábornokok viszont, ha bele is egyeztek elvben egy ilyen szerv létre-
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hozásába, semmiképpen sem akarták a teljes törvényhozó jogkört azokraruházni.Ilyen körülmények között, amikor a tábornoki rezsimeknek hiányzottbármifajta demokratikus legitimációja, a következõ problémát az jelentette,hogy azt a tábornokok karizmája sem pótolta. Leszámítva talán Vrangelt ésKrasznovot, a többi vezetõ tábornoknak a minimális karizmája is hiányzott,és igazából alkatilag sem voltak alkalmasak az egyszemélyi diktátor sze-repének eljátszására egy olyan küzdelemben, mint amilyen az oroszországiforradalom és polgárháború volt. Ez különösen igaz Kolcsakra, Jugye-nyicsre, részben pedig Millerre és Gyenyikinre is. Hiányzott belõlük a poli-tikusi rugalmasság, tapasztalat és egyfajta egészséges kalandorság. Szem-léletük és politikai látókörük is viszonylag behatárolt volt. Ugyanakkor afehér tábornak szüksége volt a tábornokokra, mert belsõ heterogenitásamiatt a mozgalmat alkotó politikusok valószínûleg csak nehezen tudtakvolna elfogadni fõvezérnek valakit a saját soraikból. A tábornokok viszontéppen az orosz hadsereg apolitikusságra nevelõ hagyományainak megfe-lelõen nagyon is katonák voltak, és igazán nem voltak hozzászokva ahhoz,hogy politizáljanak. Az orosz tisztikarnak nem voltak olyan hagyományai,mint a katonai diktátorokat sûrûn váltogató latin-amerikai vagy részbendél-európai országok tisztikarának. Ez alól kivételt képeztek az udvarhoz ésezáltal az ország irányító központjához közel álló gárdatisztek, amint azt azarisztokrata Vrangel (és részben a finn Mannerheim) példája bizonyítja, dea legtöbb orosz fehér vezetõ a középosztályokhoz tartozó hivatásos tiszti-karból került ki, amely csak kivételesen érintkezett a nagypolitikával.  A könyvben itt-ott jelzett szélsõjobboldali csírák ellenére a fehérgárdistatábornokok diktatúrái inkább a konzervatív ellenforradalmi tekintélyuralmirendszereknek nyitottak utat, nem pedig a modern tömegmozgalmakra tá-maszkodó rezsimeknek. Errõl tanúskodik a mûben tárgyalt egyes rendsze-rek belsõ szerkezete is. A korporativista megoldások gyakori alkalmazása, atanácskozó és nem törvényhozó jellegû képviseleti szervek preferálása az1905 elõtti cári múltban gyökerezik. A fehérgárdista rezsimek gyakran meg-tûrték maguk mellett a tõlük többé-kevésbé független intézmények léte-zését, ez viszont nem akadályozta meg õket a polgárháború szükségleteit isfelülmúló parttalan terror alkalmazásában. Az utóbbi eredményezte azokata terrorisztikus vonásokat, amelyek teljesen beárnyékoltak minden fehér-gárdista �államépítõ� jogi kezdeményezést. A fehérek vezetõi ugyanakkortúlzottan a régi világ emberei voltak ahhoz, hogy hatékony modern ideoló-gia, szociális és nemzeti demagógia, illetve jól szervezett propagandagépe-zet segítségével létrehozzanak egy minden szférát átfogó, olasz vagy némettípusú monolitikus diktatúrát.
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