
TISZAY ANDOR 

Lenin első ábrázolásai a magyar sajtóban 

MARX Károly első, hiteles arcképe 1871-ben jelent meg a magyar sajtó
ban,1 míg LENiNról csak néhány ábrázolás látott napvilágot még 1917-ben, 
a Nagy Októberi Forradalom idején is. 

LENIN, illetve pontosabban ULJANOV elvtárs nevével először 1903-ban 
találkozunk a magyar lapok hasábjain, amikor Londonban szembeszállt 
a szociáldemokrata párt akkori taktikájával, és elindította az VPERJODot. 
1905-ben azután a Népszava írt róla június 30. számában a I I I . kongresszussal 
kapcsolatban. Több évi szünet után csak 1912-ben tűnik fel ismét neve, néhány 
sorban a Népszava hasábjain, mikor szakított a mensevikekkel (március 25. 
szám), majd 1917-ben ugyancsak & Népszava írt több ízben róla az orosz forra
dalom fejleményeivel kapcsolatban. Ez minden: pedig már a kilencszázas évek 
elején foglalkozott személyével és munkásságával SZABÓ ERVIN. 

A Nagy Októberi Forradalomról a Népszava 1917. november 9-i számában 
Űj orosz forradalom címmel a következő téves következtetéseket írja: 

1917 orosz forradalma is ugyanazt a képet tárja elénk, mint 1789 francia forradal
ma: egyik osztály a másik után ragadja meg a kormányhatalmat . . . Gusskovtól ós 
Miljukovtól Leninig és Trockijig még hosszabb az út, mint Brissottól és Guadettől Ma-
ratig . . . 

A Délmagyar ország 1917. november 11. száma már Leninekről ír és ön
kényesen kinyilvánít j a : 

már eldöntött dolog, hogy a Leninek nemcsak Oroszországnak, hanem az egész 
világnak s z e n t s z e k t á j a lesznek. (Kiemelés tőlem. T. A.) 

A Pesti Napló 1917. november 28. száma, a moszkvai rádiósürgönyben 
L E N I N nevét tévesen Vladimir Julianovics Leninnek írja, — tehát az élvonal
beli, fővárosi napilap szerkesztői még L E N I N nevét sem ismerték pontosan 
abban az időben ! 

A zavar L E N I N személyével kapcsolatban elég nagy volt. 
Ebbe a káoszba robbant döbbenetes erővel Az Est karácsonyi számában, 

(1917. december 25), az első magyar nyelvű, magyar szerzőtől származó költe
mény: PÁSZTOR ÁRPÁD Leninje, amelyben a szerző ,,új M e g v á l t ó t " lá
to t t LENiNben:2 

1 Magyarország és a Nagyvilág. 1871. november 26. 48. szám. fametszet. (Címlap.) 
8 A magyar költészetben még két hasonló értékű költeményt tarthatunk számon, 

az egyiket HOLLÓS KORVIN Lajos írta. Lenin című verse a Ha című verseskötetében jelent 
meg először 1930-ban L. címmel, amiért a MÉHES tanács négyhavi fogházra ítélte. A 
másikat GEREBLYÉS László írta. 

Új Krisztus jött. De oly közel ma még, 
Hogy fel sem éri ez a nemzedék 
S nem súgja szent érzések percein: 
Lenin ! Lenin ! 
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Az elsó' magyar nyelvű Lenin-kiadvány (A harc útja) 1918-ban jelent 
meg Moszkvában az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Pár t Magyar Cso
portja kiadásában, míg művei közül a legtöbb kiadást az Állam és forradalom 
érte el eddig összesen 17 kiadásban nálunk, ez volt egyébként LENiNnek első 
Magyarországon kiadott műve is.3 

Az első Leninről készített riport-kép. 1918. Népszava Naptár 

A külföldi lapokban ekkor már számos fényképfelvétel jelent meg róla, 
így 1910-ben Párizsban a bajuszos, 1912-ben Krakkóban a szakállas képe^ 
Riportfelvételeknél is sokszor találkozhattunk fényképével a különböző' 
kongresszusok alkalmával. Az első ilyen riportfelvétel Magyarországon az 
1918-as Népszava Naptárban jelent meg a 63. oldalon POGÁNY József: Az orosz 
forradalom című cikkének illusztrációjaként. I t t a stockholmi békekonferenciá
ról távozó küldöttek egy csoportjában látható L E N I N (esernyó'vel a kezében), 
Lindhagen polgármesterrel együtt. (Talán nem érdektelen feljegyeznünk, 
hogy a cikk képmellókletein az orosz küldöttek közül még KROPOTKIN, 
AXELROD, MARTOFF és MARTINOV láthatók.) Ez volt, tudtunkkal a magyar 
sajtóban az elsó' hiteles LENiN-fotó. Mégis, a magyar sajtó munkatársai erre 

3 A Tanácsköztársaság alatt tizenegy műve jelent meg magyar nyelven LENlNnek. 

3* 
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a még 1917 őszén megjelent képre nem igen figyeltek fel, mert egyébként nem 
ábrázolták volna még 1917 őszén is sorozatosan tévesen L E N I N Í . 

Igaz, hogy ezen idő előtt magával LENiNnel a magyar hivatalos kiadvá
nyok (lexikonok, enciklopédiák stb.) nagyon mostohán bántak. Például az 
1895-ben megjelent Pallas Nagy Lexikon 11. kötetében csakúgy, mint a 16. 
kötetben, amely 1897-ben jelent meg, hiába keressük LENIN, vagy ULJANOV 
nevét, sőt az 1904-ben kiadott pótkötetben is. Az 1910-ben induló Révai Nagy 
Lexikonban (a Pallas utódjában) sem találjuk a 12., illetve a 15. kötetben, — 
csak az 1924 után szerkesztett huszadik, úgynevezett kiegészítő kötetben 
közli először L E N I N címszó alatt pár sorban életrajzát. 

Részletesen először csak az 1928-ban megjelent Társadalmi Lexikonban 
foglalkoznak LENiNnel, valamint külön címszó alatt a leninizmussal, de hát 
ez szociáldemokrata kiadvány volt, így igyekezetüket — függetlenül tévesen 
megfogalmazott jellemzésükkel kapcsolatban,4 — magától értetődőnek tartjuk. 
LENiNtől ekkor már a hazai és külföldi légalisés illegális magyarnyelvű sajtó
ban több mint másfélszáz tanulmány, többszáz LENiNről szóló kommentár 
és műveiből közel húsz kiadvány látott napvilágot.5 

Művészeink és íróink elgondolásait és ábrázolásait bizonyos fokig befolyá
solták LENiNnek magának időközönkénti arcváltozásai (hol kopasz volt, hol 
bajuszos, hol borotvált, hol szakállas), amelyek egészen 1920-ig mindig vál
toztak; nem váltak megszokottá. Ezt egyébként a különböző politikai körül
mények diktálták L E N I N számára. 

Tudtunkkal az első karikatúra, amely hazánkban L E N I N Í ábrázolta, 
a Mátyás diák 1917. november 18-i számának címlapján jelent meg (XXX. év
folyam, 46. szám). A rajz címfelirata: A megzavart együttes. Valószínűleg 
J E N E Y műve. A képen az asztalnál ülő John BULL és KERENSZKIJ közé egy 
zászlót tartó, robusztus alak sújt, akinek zászlaján Bolseviki, míg a mellén 
a Lenin szó olvasható. A két ülő alak viszkit és vodkát iszik. 

Egy másik karikatúra a Bolond Istókhwci (1917. november 18. szám) 
ugyancsak J E N E Y rajza (itt már aláírással), a címe: Angol biztatás. A raj
zon a pallón hintázó KERENSZKY (sic !) törött karddal ül, míg a palló túlsó 
végén, a magasban egy olajágat lengető, haragos arcú, szakállas alak lova
gol, akinek kabátján L E N I N neve olvasható. KERENSZKIJ^ hátul John BULL 
húzza, miközben így szól hozzá: Ne félj, én nem hagylak el, míg puszta muszka 
érdekből cserben nem hagysz.6 

1917 december másodikán, ugyancsak a Bolond Istókban jelent meg egy 
másik, de aláírás nélküli karikatúra, címe: Az antant aszfaltbetyárai. A rajzon 
a padon ülő orosz ruhába öltözött leányt, aki Oroszországot ábrázolja, két 
aszfaltbetyár, a sovány, cow-boy nadrágos WILSON és a pipás John B U L L 
akarják elrabolni, míg a háttérben, nagy furkósbottal egy sovány alak közele
dik, akinek kabátján ez olvasható: Lenin.1 

4 A leninizmust ugyanis, mint a proletárdiktatúra elméletét fejtegetik. 
5 SZTÁLIN, LENIN ötvenedik születésnapján ekkor már elmondta beszédét 1920. 

április 23-án a moszkvai Pártbizottság ülésén. LENIN haláláról 1924. január 21-én és a 
következő napokban az egész világsajtó megemlékezett. 

6 A rajzoló KEKENSZKUt úgy tünteti fel, mintha csakis az angolok tartották volna, 
nehogy ölelkezzen LENiNnel. 

7 A rajz utal az 1917 novemberében kiszivárgott hírre, amelyben az antant ügy
nökei az orosz tisztikarral ki akarták játszani a proletárforradalmat. 
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A Mátyás diák 1917. december 4. számában megjelent egy negyedik kari
katúra is, címe: Betlehem (1917), i t t a jászolban fekvő Békét két pásztor: 
L E N I N és TROCKIJ imádják. A rajz szintén nincs szignálva, ezen LENiNnek 
már csak egészen kicsi szakálla van. 

fiz orosz forradalom karikatúrákban ^ % £ 

A •rij'rf.í 

Megjelent még egy viszonylag eléggé hú karikatúrája LENiNnek az 
Érdekes Újság 1917. december 26. számának cikk-illusztrációjaként (ugyan
ezen az oldalon KRYLENKO, CSEIDZE és ZINOVJEV karikatúrái is láthatók). 
Az orosz forradalom karikatúrákban a cikk címe, amelynek rajzait valószínűleg 
orosz művészek rajzolták. LENiNnek ez az ábrázolása nem is annyira karika
túra, mint inkább riport-rajz. A villamoson álló, kissé túl nyurga L E N I N Í 
aktatáskával ábrázolják, az arcéle markáns, de valami hasonlatossága mégis 
van az eredeti arcéllel, nem úgy, mint a magyar „ihletésű" karikatúráknál. 

Az első hiteles Leninfej-rajzot ugyancsak az Érdekes Újság közölte 
1917. december 6. számában. Alkotója nincs megnevezve, de valószínű, hogy 
orosz művész. Magát a rajzot valahonnan átvették. Az arckép vonásain fel-
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ismerhetjük LENiNt, bár az arc vonásai kissé fáradtak. I t t LENiNnek lefelé 
lógó, fekete bajsza van és kis „kecskeszakálla", míg a fején orosz kucsma. 

L E N I N első hiteles fej-rajzát nálunk BORTNYIK Sándor alkotta linó
metszetben. KASSÁK Lajos Ma című negyedik különszámának címlapján 

Egy szovjet grafikus rajza Leninről. Érdekes Újság 1917. dec. 26. 

jelent meg 1919 tavaszán L E N I N : Állam és forradalom című tanulmány rész
letének illusztrációjaként. A Magyar Könyvszemle 1969. 1. számában már 
közöltük. 

Első hiteles portré-fotója a Képes Újság 1917. december 30-i számában 
jelent meg a következő szöveggel: 

A legendás Lenin, az orosz Népbiztosok Tanácsának elnöke, aki megtette a döntő 
lépést a béke és a nagy szocialista világátalakulás felé. 

A képen LENIN ismert, mosolygós képe látható (kopasz fej, lelógó bajusz, 
kis szakállal.) 
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A Tanácsköztársaság alatt azután több változatban terjedtek el L E N I N 
képei, amelyek a két világháború közötti időben ismét eltűntek a hazai lapok 
hasábjairól. 

Lenin első Magyarországon közölt fényképe. Képes Újság 1917. dec. 30. 

Az első Lenin-életrajz csak 1946-ban, felszabadulásunk után jelent meg 
Lenin Vladimir Iljics életének és tevékenységének rövid rajza címmel a Szikra 
kiadásában, 2555 oldalon, 8 képtáblával, csak ilyen későn, amikor L E N I N 
nevét már 1927-ben szavalták az Új föld előadásain TAMÁS Aladár, PALA-
SOVSZKY Ödön és P Á L Judi th (HIDAS Antal volt felesége, aki később SZÁNTÓ 
Judi th néven vált ismertté, mint JÓZSEF Attila élettársa) betanításában 
MAJAKOVSZKIJ 150 milliójában, valamint a Munka Kör előadásain 1932-ben, 
KASSÁK Lajos és NÁDASS József Gorkij című darabjában, ahol először szerepelt 
L E N I N neve magyar színpadon. 

Az első különszámot is csak nagyon későn, felszabadulásunk után adta 
ki az Új Szó Képes Újság melléklete, mely a Vörös Hadsereg lapja volt a ma-
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gyár lakosság számára. A különszám LENIN halálának 22. évfordulója alkal
mából jelent meg 1946 januárjában 8 oldalon 34 képmelléklettel. 

L E N I N születésének 75. évfordulójáról vezércikkben emlékezett meg 

Az első Lenin-különszám 

a Szabad Nép 1945. április 22. száma, és ugyanebben az évben mutat ták 
be L E N I N születésének 75. évfordulója alkalmából az az első szovjet Lenin
filmet Magyarországon Lenin októbere címmel az Uránia filmszínház díszelő
adásában május 6-án, amelyen KÁDÁR János tar tot ta az ünnepi beszédet.8 

Lenin magyarokkal való kapcsolatáról Magyarok Leninről címmel 1955-
ben jelent meg az első visszaemlékezés-gyűjtemény a Szikra kiadásában, míg 
az első Leninről szóló képalbumot Lenin élete képekben címmel ugyancsak 
a Szikra adta ki 1950-ben. A könyv dokumentumai azonban kizárólag Szov
jetunióval kapcsolatos anyagot tartalmaznak. 

8 A filmet Mihail ROMM rendezte, LENIN szerepét SCSUKIN alakította. 
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Kutatásunk hiányos volna, ha nem emlékeznénk meg két apokrif jellegű 
híradásról Leninnel kapcsolatban még a húszas évekből, melyek a magyar 
sajtóban megjelentek és igen jellemzőek az akkori polgári jellegű publiciszti
kára. Az Aradi Közlöny próbált szenzációt kicsiholni egy kitalált meséből 
1917. november 15. számában a következő híradásában, amelynek nem volt 
szerzője: 

L e n i n B u d a p e s t e n 

Budapestről telefonálja tudósítónk. Lenin, akinek nevétől az egész világ vissz
hangzik, több ízben tartózkodott Budapesten, ahol sűrűn érintkezett a szabadgondolko
dás itteni híveivel. Lenin a József főherceg szállodában lakott, később az Orientben és 
minden este ott lehetett látni az Erzsébet körúton levő Kör kávéházban, ahol szabad
gondolkodó társainak törzsasztala mellett foglalt helyet. Lenin, aki idegenszerű kiejtéssel, 
de hibátlanul beszél németül, személyes érintkezést tartott fenn Jászi Oszkárral, Pikier 
Gyula tanárral, Vári Károly dr.-ral, de legközelebb állt hozzá a most Londonban élő 
hazánk fia: Battyány Ervin gróf, aki Szombathelyen adta ki és szerkesztette a „Testvéri
ség" című anarchista lapot és a Vas megyei Bögötén ateista iskolát tartott fenn. 

Budapesten tartózkodott Lenin egyik közeli rokona is, aki Lenin Róbert néven 
szerepelt. A nagy intelligenciájú, iskolákat végzett fiatalembert Budapesten találta a 
háború és kényszerből mint pincér kereste kenyerét éspedig először egy zsidó vendéglő
ben, majd több körúti kávéházban. Pap Jánosnál, az ismert énekesnél lakott, Eötvös 
utca 44. szám alatt és minden héten kétszer jelentkezett az idegeneket ellenőrző Andrejka 
rendőrtanácsosnál, aki őt igazi nevén, mint Lenin Róbertot ismerte. 

A fenti kitalálásokból természetesen semmi nem volt igaz. Lenin soha
sem járt Budapesten, és még az is kétséges, hogy valaha átutazott-e Magyar
országon ? 

A cikk kitalálására valószínűleg az adott okot, hogy ebben az időben 
nemcsak a magyar, de a világsajtó is lelkesen ünnepelte őt, mint a békeharc 
hősét. Példa erre Kiss József ugyanebben az időben kiadott A Hét című 
irodalmi szemléjének 1917. 46. száma, ahol november 18-i Krónikájában 
vezércikket írt LENiNről, november 16. keltezéssel. 

A másik, ennél még épületesebb kitalálás 1919. december 6-án, vasárnap 
került Budapesten az utcára, a hírhedt ,,fehér terror" idején. Kora délután, 
két órákkor alkalmi rikkancsok kiabálása verte fel az utcák csendjét, akik 
hónuk alatt napilap nagyságú, egy oldalra nyomott Rendkívüli Kiadás cím

m e l íveket szorongattak azzal a szenzációs hírrel, hogy meggyilkolták Lenint! 
Készletük már a kora délutáni órákban elfogyott. A kiadvány alkalmi jel
legű volt, terjesztési engedélye nem volt, így nem is volt bejelentve a ható
ságoknál, a köteles példányt sem szolgáltatták be, így magyarázható, hogy 
egy példányát sem sikerült megtalálni egyik könyvtárunkban sem ! 

A hírt egy állítólagos NORD E. M. nevű riporter táviratozta december 
elsejei kelettel Moszkvából. A röplap egy másik táviratot is közölt Szent
pétervárról (sic !), amelyet Bécsen keresztül csempésztek Budapestre december 
2. keltezéssel GBES jelzéssel. 

A Rendkívüli Kiadáson nem volt feltüntetve, hogy melyik lapnak a ki
adása? Viszont alul ott volt a nyomdai impresszum: Nyomatott Hauptmann 
Béla könyvnyomdájában, Szív utca 42. Telefonszám 148—51. 

A nyomda tulajdonosának neve, akinek üzeme az úgynevezett kis-
nyomdák közé tartozott, még 1943 elején is megtalálható volt a kiadott Táv
beszélő Névsorban a Szaknévsor 248. oldalán: Hauptmann György. VI. Szív u. 
43( !). Tel. 327—457. Tudakozódtam utána, s mint utólag megtudtam, sváb 
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származású nyomdász volt és a két világháború közötti időkben kapcsolatban 
állott az akkori jobboldali, szélsőséges elemekkel.9 

így a röplapot, minden valószínűség szerint az akkori idők ébredő ma
gyarjai adták ki a saját maguk örömére. Ez a feltevés, mindenképpen magya
rázható, mert vágyálmuk nem volt csöppet sem alaptalan. Tudjuk, hogy 
L E N I N ellen az első, sikertelen merényletet 1918 januárjában kísérelték meg, 
majd ugyanebben az évben, augusztus 18-án történt az ismert KAPLAN-féle 
terrorista merénylet, amely valóban súlyos, életveszélyes sebet ejtett rajta. 
Tehát egy újabb, koholt merénylet lehetősége, alig egy év múlva, a fasiszták 
eszmekörében elevenen élhetett ! 

A röpirat azt közölte, hogy „Moszkva lángokban áll", ugyanakkor 
a történelmi tények semmiféle megmozdulásról nem tudnak, sem ellenforra
dalmi felkelésről ebből az időből. 1919 december elején a Vörös Hadsereg 
legyőzte GYENYIKIN ellenforradalmi csapatait, és a győzelemmel kapcsolat
ban megjelent a Pravdában L E N I N levele Ukrajna munkásaihoz és paraszt
jaihoz. 

Ugyanebben az időben kezdett L E N I N készülni a következő év márciusá
ban megtartandó IX. Kongresszus beszámolójára a gazdasági építés felada
tairól. 

9 GEBŐ nyomdatulajdonos, a Rumbach utcai Neufeld- Nádor nyomda vezetőjének, 
aki a felszabadulás titán az Athenaeum nyomda korrektora volt, közlése. 
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És mindent összevéve: L E N I N halála helyett 1920. április 23-án ünnepelte 
az egész világ L E N I N ötvenedik születésnapját. 

Fel kell még befejezésül sorolnunk, hogy az első magyar nyelvű Lenin
bibliográfiát Mit olvassunk Lenin elvtársról magyar nyelven címmel 1953-ban 
adta ki a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár REMETE László szerkesztésében, 
39 oldalon. Az első, tudományos feldolgozása, Lenin műveiről szóló bibliográ
fiát a Kossuth kiadó 1960-ban adta ki FORGÁCS Sándorné összeállításában 
207 oldalon. Ennek függeléke pontos adatközléssel sorolja föl az összes 
folyóiratokban megjelent kiadásokat (részleteket, tanulmányokat). Ezt 
megelőzően adta ki a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ugyanebben az év
ben, mintegy k i e g é s z í t é s ü l a Leninről szóló magyar nyelvű művek 
bibliográfiáját, születésének 90. évfordulójára, E C S E D I Andorné és GÁLICZKY 
Éva összeállításában 78 oldal terjedelemben, L E N I N életének eseménynap
tárával. 

Az első magyar Lenin dia-tár 72 kockájának magyarázó füzete Lenin 
élete címmel 1948-ban jelent meg a Beszélő Képek sorozatban, a Közoktatási 
Minisztérium kiadásában 21 oldalon, sokszorosításban. 

A H ß O P THCAH: MATEPHAJlbl K HKOHOrPAOHK) J1EHHHA B B E H r P H H 

J\o CHX nop 6biJiH onyßjiHKOBaHbi y>Ke HecKOJibKO paöoT o JleHHHe Ha BeHrepCKOM 
«3biKe, Bce-TaKH HHKaKan H3 HHX He 3aHHiwajiacb nepBbiMH noHBJieHHHMH JleHHHa B BeHrepcKOH 
nenaTH H KHHroH3^aTejibCTBe. HacTonman CTaTbcn npeACTaBJineT COÔOH cöopHHK AOKyMenroB 
JiHTepaTypHbix H xyAo>KecTBeHHbix npoH3Be,n,eHHH, B KOTOPMX BnepBbie B BeHrpHH ÖHJIH 
onyÖJiHKOBaHbi Ha BeHrepCKOM H3biKe MHCHHH, H3o6pa>KeHHH H KapTHHbi, CBH3aHHbie c JleHH-
HblM. CTaTbH HBJIHeTCH HOBaTOpCKOH paÖOTOH, nOCKOJIbKy OHa COOÖmaeT MOHOTO HeH3BeCTHblX 
A0 CHX nop ÄaHHbix, B TÓM qHCJie nepBoe B03HHKH0BeHHe HMeHH JleHHHa B BeHrepCKOM nyöJiH-
UHCTHKe, B HaiiiHX SHiiHKJioneAHHx, penopTa>Kax, a TaK>Ke B Hauinx xyAO>KeCTBeHHbix H30Ő-
paweHHHX B oSjiacTH pncyHOK, KapHKaTyp H (JÍOTOCHHMOK. CeroAHH y>Ke TOJibKO yjibiöaeMCH 
HeBe>KecTBy, xpaKTepHOMy BeHrepcKHM >KypHajiHCTaM H xyAO>KHHKaM KOHna nepBoft MHPOBOH 
BoíÍHbi no OTHOiueHHK) JleHHHa, rjiaBHoií npnqHHon KOToporo 6HJI UIOBHHHCTHMCCKHH MOHap-
XHHeCKHH AyaJIH3M, nOAaBJIHK)UIHH BCHKHe peBOJIIOnHOHHbie ABH>KeHHH. 

CTaTbH npHBe^eT BbixoAHbie AaHHbie, OTHOCHUIHCCH K nepBbi.M paöoTa.M JleHnna, onyö-
jiHKOBaHHbiM B BeHrpHH, no3HaKOMHT c nepBbiMH CBH3aMH JleHHHa c BeHrpaMH, nepeMHCJineT 
jio>KHbie cjiyxH, CBH3aHHbie c nyTemecTBHHMH JleHHHa no BeHrpHH, C0Aep>KaeT AOKyMeHTauHK) 
CBeAeHHÎi, coAep>KauiyiocH B OAHOÍÍ H3 SyjibBapHbix ra3eT no anoKpHtJmqecKOH CMepraJleHHHa, 
pacnpocTpaHHBUiHXCH B Haqajie 1920 roAa H nepBoe, H3AaHH0e 3arpaHHneft npoH3BeAeHHe o 
JieHHHH3Me Ha BeHrepCKOM H3biKe. 

ABTOP CTaTbH aHajiH3HpyeT nponeccbi nocreneHHoro no3Hai<OMJieHHH BeHrepCKoro 
HapoAa c HMeHeM JleHHHa; B Ka^ecTBe HjunocTpaunn npnMeHHioTCH HecKOJibKO KapraHAOKy-
MeHTOB. Bce-TaKH B paMKax HacTOHmeft CTaTbH He pacKpbiBawTCH oömecTBeHHbie npnqHHbi 
3THX nponeccoB, Hx (j)opMJieHHe H BbiHCHeHHe; Bee 9T0 npeACTaBJineT co6oií 3aAaqy nocneAyro-
meno KyjibTypHO-HCTopHHecKoro oqepKa. 


