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A KIJEVIPU6Z

1. FEJEZET

A,,h5okc
r szak"szdzadai

A Kijevi Ruszfenndll6sdnak
ideje alatt sokatvdltozott,ugyandgy,mint Eur6pa,amelynek,,keletivdgeit" alkotta.A I0. szdzadiEur6pasziimoskisebbnagyobbegys6gb6l(kirdlys6g,fejedelems6g,
hercegs6g
stb.)dllt, birodalomnak egyedi.ilBizdncot lehetettnevezni a kontinensd6lkeleti ftszln. A 10.
szilzadnaka korabeli rendet megvilltoztatdnagy 6talakul6saaz Ott6k birodalomszervezdse
volt. I. Ott6, aki 962-benn6met-r6maicsdszdrrd
koron6ztattamagdt,6vekigktizddtt az6ft,hogyelismertesse
Bizlnccal cs6sz6rirangj6t a kereszt6nyvil6g ,,barbdr"fel6ben.Az elismer6stfidnak, II. Ottdnak a
hazassdgahozta meg, aki biz6nci hercegn6tkapott feles6giil. Unok6ja, a
flligbizdnci IIL Ottd a pdpasdggal
egytittmfkodvea keresztdnyvililghatdrainak kiterjesztds6nfdradozott.E tiirekv6seknekkciszijnhet6en
v6lt kereszt6nny6Cseh-,Lengyel- 6s Magyarorszdg,ezzel megteremt6dott
az a ,,Kiiztes" Eur6pa (Koz6p-Eur6pa),amely a nyugati mintdkatktivette,de hagyomi{nyai, a kontinenskeleti fel6vel tartott kapcsolataifolyt6n a Nyugatt6l
jelent6selt6reseketmutatott.A ,,Kdztes"Eur6pa orszdgaik6zUl Magyarorsz6gnemcsaka Russzal,hanemBizdnccalis hatdrosvolt, 6s megmaradtak
a kor6bbi bizancihitt6rft6snyomai \s.Ezzelmagyardzhat6,
hogy az ortodox
egyhilzhozval6 viszonydtaz 1054. 6vi egyhdzszakad6s
egy csap6sranem
vflltoztattameg; a szembefordul6s
els6jelei a 12. szazadv6g6t6lmutathat6k
ki. De igaz ez fordftva is: a 11. szdnadban
a csdsz6riudvarbamenekiil6
kijevi fejedelema pdpdhozis kiildiitt kiiveteket;az ew6pai uralkod6csal6dok hi{zasoddsi
kdr6bea kijevi nagyfejedelmi
csal6dis beletartozott.
Nyugat-Eurdpdnaka Il-12. szdzadon6tivel6probl6m6jaaz invesztitrtraktizdelem.E k6rd6sbena kdz6p-eur6paiorszdgokktjvetkezetesen
pilpapilrtiak, mivel a cs6szdrs6g
az Ott6katkovet6enh6dft6 tervekkel fordult keleti
szomszddai
fel6. A Il. szdzadvdgdtll indult a nyugatikeresztdnys6g
nagy
v6llalkoz6sa,a keresztesh6bonik sorozata.ErreBizilnc - a fenyegetetts6get
egyre ink6bb 1rezve- hadj6ratr6lhadj6ratramdskdppreag6lt.A ktiz6p-eur6pai rdgi6 mindebbemi4rcsak a hanyatl6korszakban,a 13. szilzadelej6n
kapcsol6dottbe. III. Ince p6papontifik6tus6t6lkezdvea Szentfoldmegtartds66rtfolytatott kiizdelmek mellett helyet kapott az ear6paipog6nyok(pl.

poroszoka Baltikumban),az eretnekek(bogumiloka Balk6non)6s a ,,schisntatikusok"(ortodoxkereszt6nyek)
elleni fell6p6sis.
Eur6panyugatifel6benaI0. szdzadra
mdr gazdag6s sokr6tfifr6sbelisdg
bontakozottki,6s kialakulta h6tteretbiztosit6oktat6sis. Az oktat6sa 11.
sz6zadv6g6reeljutott az egyetemiszintig.Eur6paels6 egyetemeBologn6ban a IL szdzadv6g6t6l,majd a pdrizsi a 12. szdzadkdzep6t6lmriktjddtt,
A I0. szdzadv6gdnmegkeresztelkedett
orsz6gokban
a IL. szLzadfr6sbelis6g6tn6hr{nyoklev6l6s nyelveml6kreprezent6lja.
A lI-12. szdzadfordul6j6n szinte egyszerrejott l6tre az udvari tort6netfrds,amely az uralkod6dinasztia(6s szemdlyek)legitimitdsdr6l
vallott.A hivatalifr6sbelis6g
Magyarorsz6gonm6r a L2. szilzadvdgdremegjelent,Kdz6p-Eur6pa
tobbi orszdg6ban csak a kdvetkez6fvszdg;adban
kezdettbontakozni.

A kezdetek
Oroszorszdgttirt6net6nekkezdeteitkutatva ugyanazonneh6zs6gekkel6llunk
szemben, mint amikor bdrmelyik m6s mai orszdg (6llam) tijrt6netdnek korai
szakaszdtvizsg6ljuk. A mai dllapotb6l a mriltban visszafel6 haladva eljutunk
egy olyan ponthoz, ahol k6rd6sess6vidlik a mai 6s mfltbeli dllapot azonoss5ga.Egyrdszt a mai 6s a ktiz6pkori n6pnevekmdskdnt6rtelmezhet6k,illetve
a mai n6pn6v pl. a mriltban csak egy ttirzs nevdvel azonosithat6stb. M6sfel6l szembetiin6 a tertileti diszkontinuitds: azaz az adott etnikum 6ltal lakott
teriilet 6s a l6trejtitt politikai alakulatok m6s-m6s teriiletet ,,fednek le". Harmadr6szt a korai politikai szervez6dlseketnikailag sohasemhomogdnek, igy
tdbb mai orsz6g, illetve n6p tartja ugyanazt a tdrtdneti kdpz6dmdnyt saj6tjdnak. Mindezen neh6zs6gekellen6resem mondhatunkle arr6l, hogy Oroszorsz6g tort6net6t ne a megragadhat6 mrilt legrdgebbi nyomaival kezdjtik,
v6gigkfs6rveaz etnikai 6s tertileti 6talakuldsokegyes fdzisait.
A mai Oroszorsz6gn6pess6g6nekz<im6talkot6 oroszok a szl6v ndpcsoport keleti igdhoz tartoznak, az ukr6nokkal 6s a beloruszokkal egytitt. Igy
az orosz n6p 6s orszilga eredetdt, ttjrtdneti el1zmdnyeit a keleti szl6vok,
illetve a szl6v n6pek eg6sz6nekkoztjs mdltj6ban tal6lhatjuk meg. K6ts6gtelen, ebb6l a kdzds mfltb6l sok el6gaz6smegrajzolhat6; ezittal az Oroszorsz6g kialakul6sa fel6 mutat6 szfllakat v6lasztottuk ki bel6le.
SZLAVOK.KELETISZLAVOK
A szli4vokcsoportja Kr. u. az els6 |vezred ktizep6n szerepeltel6szor a bizdnci 6s az arub/perzsaftott forrdsokban. A biz6nci tijrt6netir6k kozil Prokopiosz 6s Theophillaktosz Szirnokattesza 6-:7. szdzadban,,Sklabenoi" 6s
,,Antoi" csoportjaikat emliti, akik Theophtilaktosz szerint az avarok szcivets6gesei.Jordaneslatin nyelvfi Geticdjilbanugyancsaka 6. szdzadbana szl6vok h6rom csoportja szerepel:,,Sclaveni",,,Venethi" 6s ,,Antes". Abizdnci
,,Sklabenoi/Sklaboi" formdhoz hasonl6 hangalakot rdgzftett az arab ,,Saqaliba" elnevezds.Mindezek ktjziil egyedtil ez ut6bbiak mutatnak hasonl6s6got
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gyakranel6kea szl6vok6nelnevez6s6vel:
A szdvalkapcsolatban
,,Slovene".
rid,laz a t6vesetimol6gia,amely a ,,Slovene"ndpneveta mai szl6v nyelvek
mindegyik6ben
hasonl6jelent6sselbfr6 ,,slava"=,,dics6s6g"
sz6val6sjelent6sselkapcsoljatissze.Ez a magyarflzat
a 18-19.szdaadromantikusszeml6let6bensztiletett6s lett ndpszeni.
A ,,slow-" sz6gydkeredend6en
volt. Az egyik jelent6sta
ttibbjelent6sfi
sz6
vitte
tovi{bb,
a
mi4sikat
a,,slovo"=,,s26"
hangalakban
,,slava"=,,dics6s6g"
lelhetjiikfel. A,,slow-" sz6gydkiitm6sodik6rtelm6ben
alkalmazva,
az cinelnevez6snekegy gyakran felbukkandszeml6let6veltal6lkozunk.Nevezetesen,a saj6tndpcsoporthoz
tartoz6naktekintettea nyelvszemllletazt, akinek
a besz6de6rthet6volt, ugyanazta nyelvethaszn6lta.Akit nem drtettek,az
,,nlma" volt, azaz a szl6vokszempontjdb6l
,,nyemec".A nyelvtudomdny
mai 6ll6saszerintazonbana ,,slow-"sz6gyiiklegval6szinfibb
etimol6gi6ja
egy harmadik:,,mocs6r"jelent6sfisz6,amelyetaz ,,-en" eredetjelz1
szuffixummaliisszekapcsolva,
kdzt lak6" 6rtelmezdst
kapunk.A szlS,,mocsarak
vokra alkalmazottm6sikk6t megjeltil6s,a venetek6s az antok,val6szfnrileg
germ6nkbzvetftdsselkeriilt a tiirtdnetir6kmunk6iba.Kdzenfekv6,de leegyszerrisft6megold6slenne,ha a szl6vokrahaszndlth6romfdlekorai elnevez6st
a mai szl6vn6pekh6romcsoportj6val(keleti,nyugati,d6li) azonosftan6nk.
E tetszet6s,de felszfnes6ll6spontellen sz6l az a ktiriilmdny,hogy a hdrom
szl6v ttjmb elki.ildniildseigen lassrifolyamat volt, 6s m6g az ezredfordul6
tdjlkdra sem fejez6d<itt
be. Abbansemlehetiinkbiztosak,hogy az,,antok"
6s a ,,venetek"elnevez6s
tdrzsekettakar,hiszena szl6vokkezdetben
nyilv6n
csaknemzets6gekbe
tijmtirtilve6ltek.A ttjrzsek- mint mesters6gesen
szervezett,politikai alakulatk6nt6rtelmezhet6egys6gek- legkordbbancsak a
szl6v sz€tv6ndorl6stmegel6z6enj tittek l6tre.
A szl6vok sz6tv6ndorl6saaz fshazdnaktartott Elba-Dnyepe4 llletve a
Kdrpdtok-Balti-tengerkdzti teriiletrdl a Kr. u. 6-8. szdzadban
kovetkezett
be. Nyugatoneljutottaka Cseh-medence
6s a Keleti-Alpokt6rs6g6be,
d6li
ir6nybana Kdrpdt-medenc6n
kereszttila Balk6nra,kelet fel6 pedig eg6szen
a lovas nom6dokuralta teriiletekig. A sz6tvi4ndorl6s
viszonylagrdvid id6
alatt tortdnt meg, amit egyediila ndpszaporulattal
magyardzn\egdszenbizonyosannem lehet. Rtjvid, de igen l6nyegesinformdci6t rdgzitettTheophiilaktosz Szimokattesz,hogy tudniillik a szldvokaz avarokszdvetsdgesei.
Idekapcsolhat6
a j6val k6s6bbi(12. sz6aadeleji) adat is a kijevi Barlangkolostorbankdsztilt 6vktinyvb6l(Ebruilt id6k kr6nilcija vagy 6oroszkezd6szavaib6lrcividftve:PVL), amelya szl6vokegyik tdrzsdre,a dulebekrevonatkozik. A dulebekr6lrigy tudtdk m6g ekkor is, hogy az avarok megsz6gyenit6,alantasszolg6latokrak6nyszerftett6k6ket (pl. 6llatok helyett veltik
htSzattdkszekereiket),6s elhurcoltdk6ket, amerretov6bbvitt az utuk. Ez a
n6hrinyadatarrafigyelmeztet,hogy a szl6voksz6tv6ndorl6s6t
a n6pv6ndorl6s hull6maivaldsszeftigg6sben
kell l6tnunk.A lovasnomddok,akik dszakon
az erd6ssztyeppz6ndj6rais kiterjesztett6khatalmukat,uralmukal6 hajtott6k
a szl6vokat,legal6bbisazon csoportjaikat,akik a kozeliikben €ltek. Ezt a
fiildmfivel6ssel
foglalkoz6n6pess6get
katonaiseg6dn6pk6nt
nem tudt6kal-

kalmazni,fgy helyiik csak a szolg6ksordbanlehetett.Eredetilak6helyiikr6l
a hunok, majd az avarok vdndorl6saimozdftotti{kel a szldvokat.A hun 6s
az avar birodalom felboml6sautdn az elhurcoltak6s lesz6rmazottaikm6r
nem tdrtek visszakordbbi lak6helyiikre,hanemaz rij helyental6lt lakoss6ggal keveredve6ltek tov6bb.A mds-m6scsoportokkalval6 egyiitt6l6shozz6j6rult a szl6vokkdzottidifferenci6l6d6s
megindul6s6hoz
is. A kdnyszersziilte dttelepftesekmellett szi4molhatunk
spontdnn6pmozg6ssal
is, els6sorban
pl. a Kdrpdtokt6l6szaha,abbana z6ndban,ahov6a n6pv6ndorl6shull6mai
nem vagy csakkcjzvetvejutottakel. A szl6vokelmozdul6s6t
eldsegitette
az
a vdkuum is, ami a Nyugatr6maiBirodalom sz6thull6sa6s a germ6nn6pek
nyugati inv6zi6jakovetkeztdbene t6rs6gbenkeletkezett.
Ami a keleti szldvokatilleti: az 6shazdnak
tartott lak6helyr6lszint6na 6-:7.
szdnadtrijr{nindultakel. A v6ndorl6ssponti{nm6don6s kisebbcsoportokban
tortdnhetett.
Lassanvett6kbirtokbaa ftildmriveldsre
alkalmasr6szeket,aholaz
fj leteleped6sipontok nem alkottaktisszefiigg6etnikai rertiletet.A pripjaty
foly6t6l (a Dnyeperjobb oldali mell6kfoly6ja)6szakracsaka 8. szdzadsor6n
jutottak el. srirfibb telepeika Dnyeperkdz6ps6foly6sa,a Desznads a szejm
foly6k kcirny6k6n,azaza Rusz k6s6bbiktizponti teriileteinjdttek l6tre.
M6s csoportjaika Nyugati-Bugfel6, Pszkov-Novgorodkiirny6kdrecsak
a I0. szdaadbankeriiltek el. Az 6si szldv t6mbb6l ez egy m6sik ir6nyri
,,vdndonit"volt, 6s a Kijev ktirny6k6reirdnyul6 n6pmozg6st6lfiiggetleniil,
mdsritvonalon6s id6pontbantdrtdnt.A keleti 6s 6szakkeletiir6nybaelmozdul6 csoportokkoztitt eg6szenaz illamszervezdsig
nemjott l6tre szorosabb
kapcsolat.A migr6ci6 fuilnydt6s iitem6tmegrajzolninagyonnehdz,j6szer€vel csak a k6s6bbr6lfennmaradthelyn6vianyagalapj6nlehet: a keleti szldv
tipusri n6vad6sb6l,illetve az ismdtl6d6helynevekb6l,valamint a r6g6szeti
lel6helyek anyagdb6l.
A r1gdszetiadatok tanrisdgaszerint a kis ldtszdmri- ndhdnycsal6db6l
6116- csoportoka foly6k ktizel6ben,egy-egyszigetszerfik6pz6dm6nyen
telepedtekle. A d6li r6gi6banfcildbem6lyftett,6szakonpedig f6b6l k6sztilt,
felmen6 fali hdzakat6pftettek.A telepiil6svddelm6ta kivdlasztotthelyszfn
biztositotta.A Kelet-eur6pai-sfks6g
szl6v telepeinekn6veked6s6tnem magyardzhatjukolyan t6nyez6kkel,mint pl. nyugatona germiinokelmozdul6s6valkeletkezett,,fir". Itt elevegy6rebbvolt a lakoss6g,kisebbvolt a n6psfirfis6g,az tij telepesek6rkez6seeleintenem okozhatottkonfliktusokat.A
folydk ment6n616,fiildet mrivel6szl6vlakossdge t6rs6gbena balti 6s finnugor n6pek egyes csoportjait tal6lta, de ezek nem alkottak szorosanzrirt,
tisszefiigg6etnikai t6mbijt. Eltdr6, jobb6ra hal6sz-vad6sz
6lerm6djukcsokkentette- de nem zdrtaki - a konfliktus lehet6sdgdt.Kiil6n6ll6 csoporrjaik
megmaradtakeg6,szen
a 12. szdzadig.A balti 6s a szl6v etnikum egymds
mellett 6rdsdr6ltanriskod6nyelvi nyomok mdig hat6anfellelhet6k,6s ez a
t6ny dnmagdbanarra figyelmeztet,hogy hosszabbiddt kellett eltdlteniiik
egymdsszomsz6dsdgdban.
M6s volt a viszonya d6li szomsz6dsdgban
616
lovas nom6d sztyeppin6pekkel.veltik szembenv6dekeznik6nyszeriiltek.
Nem v6letlen,hogy a legkor6bbimeger6sftettszldvtelepeketa szl6v lak610
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tertilet d6li s6vja ment6ntal6ljuk. A lovas nom6dn6pek koztil a kazdtrok,
rdvid ideig a magyarokis ad6ztatt6ka fdldmfivel6 szl6vokat.
A 7-10. szinad ktjzdtti id6ben - igaz, csak k6s6bbiforr6sok alapjdnm6r lehets6gesa keleti szl6v tijmbtjn beliil differenci6lni.A keleti szl6vok
egyescsoportjaira6rtend6megki.iliinbiiztet6neveket6ltal6bantijrzsneveknek tartji{k. Egyedi esetkdntel6fordult,hogy kiiliin-kiiltin tdrzssziivetsdgeknek aposztrofillt4k6ket. Figyelembev6ve a telepiil6srendszert,
a letelepedds
m6dj6t, valamint azt a koriilm6nyt, hogy a 9-L0. szdnadbana kordbban
elsz6rt telepeka v6delemmegszervez6se
miatt voltak k6nytelenekcsoportokba szervez6dni,a tdrzssziivets6gmeghatdrozds
k6ptelens6gnek
tfinik. A
torzsnevekktiziil tdbb helyn6vi eredetfi:a foly6kr6l nyert elnevez6sa kor6bbi (pl. buzsanok),a telepiil6sr6l(p1.polocsanok)
a kdsdbbi.A12. szdzad
elej6r6l sz6rmaz6kr6nika (PVL) a ktivetkez6ttjrzsneveketismeri: poljanok,
szeverjanok,
ulicsok, tivercek,drevljanok,dregovicsok,krivicsek,radimicsek,szlov6nek,
feh6rhorv6tok.Kijev ktirnyEkEt
apoljanok(,,mezeilak6k")
laktAk,neviiketa nyugati szl6vpolanttirzshiizhasonl6m6donlak6helyiikr6l
szereztdk.A poljanokt6l dszakkeletre,a Desznafoly6 ment6nlaktak a szeverjanok(,,6szakiak"),mik6nt erre nevtik is utal. A Novgorodkiirny6ki szlovin tdrzs neve m6s szl6vok lakta teri.ileten(pl. a Balkdnon) ugyancsak
jelzi a krizoseredetet.
Fontoskdrtilmdny,hogye torzsolyan
,,visszakdszdn",
nevetvisel, amely kds6bba szldvokdsszefoglal6
elnevez6se
lett. Ugy v6ljiik, ebbenaz lszaki r6gi6banval6banaz is lehetett:a helyben616balti 6s
finnugor etnikai csoportoktdl6s a k6s6bbmegjelen6normannokt6lktiltinbiiztette meg 6ket. A felsoroltakonkfviil ismerjiik m6g a buzsanok(,,Bug
ment6nlak6k") 6s a volinyanok(,,Yolhinialak6i") elnevez6seket,
valamint
a t6liik keletebbrelak6 fehdr horvdtokat.
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A PVL felsorol6saazt sugallja,hogy e tcirzsekmind egyidejfilegllteztek.
M6s forrdsokkal (pl. BtborbansziileteuKonstantin munk6ja a I0. szdzad
k6zep&61,illetve a n6vtelenBajor Geogrdfusa 9. sziaad mdsodikfel6b6l)
dsszevetve,illetve a PVL-ben az emlft6sekgyakoris6g6tfigyelembe v6ve
stilyozni lehet, hogy milyen sorrendbenjelentek meg az egyesttirzsek,6s
milyen szerepetj6tszottak.A buzsanokpl. a legkor6bbanszerepl6tdrzsek
egyike, nijuk alkalmaztdkk€s6bba volinyanok nevet. A kdt sz6hasznillat
,,v6ltja" egym6st,az ut6bbi n6v m6sodlagosk6pz6dm6ny.T6liik, illetve a
feh6r horv6tokt6l d6lkeletre €16tivercekrdl 6s ulicsokr6l tijbben illlitjdk,
hogy csak n6mi fenntart6ssallehet 6ket a szl6vok ktjz6 sorolni, mivel a
sztyeppin6pekszomsz6dsdgdban
6ltek,a helybenmarad6,illetve leszakad6
nom6dcsoportokkalkeveredtek:etnikailagvegyesdsszet6telfi
n6pess6gg6
v6ltak. Az lszakabbraelhelyezked6ttirzsekeset6benvitatott pl. a polocsanok l6te. A polocsanokneviiketPolockr1l, a telepiil6sr6lnyert6k,meglehet,
a tijrzsn6v egy k6s6bbi6llapot visszavetft6se
csupdn.A dregovicsok,krivicsek,radimicsek6s vjaticsokaz eredetiszl6v,,kdzpontb6l"az elv6ndorl6snak egy ktilitn ftjdt v6laszt6csoportb6lalakultakki, de differenci6l6d6suk
sorrendjem6g nem tisztdz6dottA Kijev ktirny6ki poljan 6s szeverjancsoporttal 6k is k6s6bb,az flllamszervez€s
sordnkeri.iltekkapcsolatba.A keleti
szl6v ttirzsek el6fordulilsaaz irott forr6sokbannem egyenletes.Meglep6,
hogy az 6llamszervez6sben
kulcsszerepetjdtsz6poljanokr6l sem BfborbansziiletettKonstantin,sem a Bajor Geogr6fusnem sz6l. A PVL tdrtdnetfr6ja
- feltehet6legretrospektivm6don,a 11. szdzadvdgi 6llapotb6lkiindulvaakezdetkezdetln is fontos szerepettulajdonftottnekik. Mindenesetrea keleti szl6v frdsbelis6gnyomi{ndllithatjuk,hogy a tdrzsneveket
a 12. szdnad
elejdn m6g ismert6k,de a torzsek €vszazadokkal
kordbbi szerepltm6r m6s
jelent6s6giidimenzi6kbanilbrdzoltak.A 12. szdzadfolyam6na tcirzsnevek
ket vesztettdk,6s kikeri.ilteka sz6haszndlatb6l.
Szerepiiketfitvettea telepi.il6st alapulvev6 n6vadds:pl. kijeviek,szmolenszkiek,
halicsiakstb.
A keleti szl6vokmegtelepeddse
a 10. szdzadban
a Dvina 6s a Volga fels6
foly6srin6lnem terjedt 6szakabbra.A kisebb szl6v csoportoknem lakatlan
terilletre €rkeztek,hiszenazdszakirdgi6ban,azUr6lt6l a Baltikumig kisebbnagyobbfinnugor eredetfin6pek6ltek, akik a finnugor n6pcsoportfinn 696hoz tartoztak,6s ezt a r6gi6t Kr. sztletdsektiriili id6 6ta lakt6k. Ilyenek
voltak pl. a merjdk 6s a muromdk,aklkrll a korai keleti szl6v forr6sokm6g
hirt adtak, de k6s6bbi sorsuk az asszimililci6 lett. Val6szfnfi,rajtuk kfvtil
m6s finn n6pcsoportoknak
is hasonl6sorsjutott, m6g miel6tt l6tiikr6l egyetlen forr6s is tud6sftottvolna. A muromi{knevdt a ,,Murom" helyn6v 6izte
meg, a merj6knakennyi nyoma sem maradt.A keleti szl6vok 6szakkeleti
terjeszked6se
a 12. szdzadv6g6ig ttjretleni.ilfolytat6dott,ekkor talillkoztak
az els66llamalakulattala t6rs6gben,a VolgaiBulgdridval6s tdrijk etnikumri
csuvaslak6ival. Ugyancsakekkor keriiltek kapcsolatbaaz errefell 616finnugorn6pekkel(mordvin,cseremisz)
is. Finn csoportokat(pl. v6t) asszimil6lva terjeszkedtektov6bb a Novgorodktirny6ki szl6vok- a 10. szSzadotk6vet6en.A l0-15. szizadbaneljutottakaFehdr-tengerig,
a Pecsoratorkolatl2

vid6k6ig,s6t eg6szenaz Urdtrig.Anovgorodiak tal6lkoztakfinnugor n6pekkel a Baltikumbanis, az rin. Iiv6niai r6szeken,ahol a mai dsztek6s lettek
el6dei 6ltek. A sztyeppin6pekkiiziil a szldvokels6kdnta Kaukdzusel6terdbenszervezfldottkazdr birodalommall1ptekdrintkezdsbe,
amelynekbefoly6saKijev t6rs6g6igterjedt.A kaz6roka ddli rdgi6ban616ftjldmfvel6 szl6vokat ad6ztattdk.A 9. szdzadv6gefel6 akazdr ad6ztat6khelydbea magyar
tijrzsszdvetsdg
l6pett,majd miut6n a magyaroka Kdrpdt-medencdbe
ktilt6ztek, a besenydkfoglaltdkel helyiiket a sztyeppen.Veliik a keleti szl6voknak
szintdnsz6mosdsszetitkijz6siik
volt. D6len,Kijev kdrny6k6n,illetve Kijevt6l d6lkeletreaz etd6ssztyeppenfelbukkan6nom6dn6pekkelnemcsakharcokat vfvtak, hanem az ott maradt tdred6k n6pcsoportokatQizok,torkok,
beseny6k)a kijevi fejedelmeknemegyszer
szolg6latukba
fogadt6k.Akunokkal pl. a harcokmelletth6zasodtak
is, fgy bizonyosfokri asszimil6ci6t
itt is
felt6telezhettink.A kelet, 6szakkeletfel6 mozg6szl6v csoportokfinn 6s ttirtik elemeketis magukbaolvasztottakv6ndorl6suksor6n,tehdtetnikai sokf6les6gjellemezte mdr az 6llamot l6trehoz6popul6ci6tis. A finnugor 6s
tordkelemekjelenl6te,r6szv6tele
a keletiszl6vtdrzsekelkiilcintilds6ben
nem
kdpeztevitatdrgy6t, nem kapcsol6dtakhozzdem6ci6k,legfeljebba kutat6s
nem mindig tartottafontosnak,hogy ezt az dsszetev6thangsilyozza.
Enn6lviharosabbszerepjutott a keleti szldvoklaktat6rs6gben
megjelen6
vikingeknekvagy normannoknak,akiket a keleti szl6vtertiletenvardgoknak
neveztek.A var6g elnevez6seredetdreis tijbb elk6pzel6ssztiletett:vagy az
6skandin6v,,vaeringar",vagya gtirtig,,varangos"
sz6 keleti szl6vdtv6tele.
Az el6bbi harcoskeresked6ktiziissdget,a m6sodikbizdnciszolgdlatban6116
skandin6vharcostjelent. Az els6 v6ltozatbanaz iltvdtelkOzvetlena skandin6v-keleti szl6vkapcsolatonkeresztiilttjrt6nt,a m6sikesetbenabizdnci alak
ktizbeiktat6sdval,mert a skandindveredetez esetbenis val6szfnfi.A mozg6konyskandin6vn6pelemmegjelen6se
a kelet-eur6pai
t6rs6gbena 9. szdzadbanakedvez6 haj6zdsifelt6teleknekkdszdnhet6.Nem utols6sorbanpedig annak,hogy a Baltikumt6la Fekete-tengerig
el lehetettjutni vfzi riton,
a Dnyeper torkolat6t6l pedig a Fekete-tengeren
el lehetett 6rni Biz6ncot.
Hasonl6m6don, a haj6katndh6nyesetben,,dtemelve",a Baltikumb6lel
lehetett6rni a Volga fels6 foly6s6t,a Volg6nlehaj6zvapedig a Kaszpi-tengert - 6s a keleti kereskedelmet.
A vardgokfelfegyverzetttdvolsdgikereskeddkbll6116
csoportokban6rkeztek a kelet-eur6pait6rs6gbe.Adatok hijdn csup6nfelt6telezhet6,
hogy voltak
ktjzttikellen6rdekelt,
egymdssal
rivaliz6l6csoportokis. A foly6k ment6n,amerre kereskedelmiutaik vezettek,telepeketldtesitettek.A kol6niakon,illetve a
strat6giailagfontospontokonfegyveresekkel
biztositott6kmaguknaka kereskedelmirit feletti ellen6rz6st.
Ezeka pontokk6s6bbkereskedelmi
lerakatokk6,
illetve csom6pontokk6
b6viiltek.A var6gokel6szijrNovgorodktirny6k6ntelepedtekle, ahonn6t,,el6gazott"a volgai 6s a dnyeperidtvonal.Hasonl6kulcsszerepkellett, hogy jusson a fekete-tenger-parti
6s a Krfm f6lszigeti gdrtig
kol6ni6kkcizels6gdnek
is. A kereskedelmi
tit ment6nann6lmindenbizonnyal
tobb telepiik l6tezhetett,mint amennyir6l a forr6sok alapjrintudomdsunk
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van. K6ts6gtelen:a var6gokmegjelendse
kataliz6torkdnthatott a t6rsdg6Iet6re,nagyobbmobilitdsthozott gazdasdgi,
t6rsadalmi6s politikai 6rtelemben
egyarflnt.Ma m6r nem k6pezi vita tdrgydt,hogy a heterogdniisszetdtelfi
Kijevi Rusznakegyik fontos etnikai 6sszetev6j6talkott6k.
A 12. szdzadelej6n lejegyzetthagyomdnya vardgok,,behfv6s6r6l"sz6mos mondai-n6pmesei
elemettartalmaz;pl. k6t alkalommalis szerepelbenne h6rom-h6romfiv6r mint alapit6.A ttjrt6netleirdsdraa 12. szLzadelejdn
(PVL) az6rt keriilhetett sor, mert a fejedelmi dinasztiahagyom6nyvil6g6t
ttikrdzte.Megfontoland6az az 6ll6spontis, amely konkr6t szem6lyhezkdti
a tort6netlejegyz6s6t:
a 12. szilzadelej6nNovgorodbanVlagyimir Monomah egyik fia, Msztyiszlav volt a fejedelem.Msztyiszlav anyja, Gita az
angolszdszuralkod6csal6db6lszdrmazott.Igy Msztyiszlavfejedelmi udva-
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rdbantal6lhatottegym6sraa helyi novgoroditdrtdnetGita kfs6ret6nekszellemi hagyom6nyaival.A tdrtdnetneka mondaielemekmellett val6s6gtartalma is van. Fennmaradilsfltmindenk6ppena fejedelmi udvar(ok) szellemisdg6nek
kdszdnhette,
hiszena fejedelmidinasztialegitimdci6jarejlik benne.
Biztosannem v6letlen,hogy a fejedelmeket,majd c6rokatis ad6, a 16.
szdzadv6g6ighatalmonl6v6 uralkod6csal6dot
a mondabeliels6 fejedelem
utdn Rurik-dinasztidnaknevezt6k.Az is tdny viszont,hogy a kelet-eur6pai
t6rs6gbelrkezett vardgok asszimil{l6dtak,elszl6vosodtak,ami jelzi a k6t
n6pcsoportegym6shozviszonyftottardnydt,azaza szldvoktrilsrilydt.A vardgokmozgdsaliltvdnyosabbvolt, a kereskedelem
jutottak
miatt messzebbre
el, kiirnyezettikfigyelmdt is jobban felhfvt6k magukra:ez6rt az frott forr6sokbantdbb nyomothagytak.
A KIJEVIRUSZFENNALLASANAK
IDdSZAKA
A keleti szl6v 6llamalapft6svit6s kdrd6seikdz6 tartozik az 6llam nev6nek
(Rusz)etimol6gi6jais. Filol6giaiszempontb6l
egyar6nttaliilkozunkskandindv,d6lorosz,fLnn,
balti szl6v,g6t,kazdt,litvdn,szarmata
stb.drtelmez6ssel
6s megfejt6ssel.
A vita a,,Rusz"sz6etimol6gi6j6r6l
ma sem zfirultle. Egyik
elk6pzel6sszerint a ,,Rusz" a finn ,,Ruotsi"elnevez6s6fiercl6b6lkeletkezett, amit a finnek a sv6dek orszi{gdnakmegjeltil6sdrehaszn6ltak.Ez az
egyik leggyakrabbanszerepl6hipotdzis,b6r a rs-s hangvdltdsmagyardzata
a nyelvdszetszempontjdb6l
problematikus.
A ,,Rusz"finn dtvdtelkdntval6
6rtelmez6segondotjelent amiatt is, hogy ez esetbenaz 6tv6tekeaz lszaki
r6gi6kbankeriilhetettsor, skandin6vteriileten,a helyn6vianyagbanviszont
nincs nyoma. A Rusz sz6 6tv6tel6nekaz Ilmeny t6-Ladoga-Beloozerotdrsdgbenkellett volna megtort6nnie,ugyanakkora sz6haszndlat
tdbbnyire a
Perejaszlavl-Kijev{sernyigovkiiriili r6szekrevonatkoztatja.
A,,Rusz" sz6b6l k6pzett jelzds szerkezet(,,russzkajazemljd') eleinte ugyancsake d6li
t6rs6getjeloli, emiatt a kutat6k egy r1szea ,,Rusz"ddli eredeztet6se
mellett
t<irt l6ndzs6t. Ennek egyik v6ltozata az arab-perzsaforrdsokon alapul6
A keleti kftfdk lefrdsaalapj6na
,,Rusz"(Rhos) kagan6tusfeltdtelez6se.
kdrny6k6relokalizdlhat6(,,szigeta tenger,,Rhos"kagan6tusTmutarakany
ben"). Nem tartjuk kiz6rtnak, hogy a vfzi utakon ktjzleked6var6gok egy
csoportjaeljutottid6ig, 6s nom6dktirnyezetben
telepedettle.
A,,Rusz" sz6 eredete,etimoldgidjam6g bizonydraj6ideig tudom6nyos
probldmamarad,a nonnann-anti-normann
vita, mint kdt sz6ls6s6get
megfogalmaz6elm6let,ma mdr a historiogrdfiatdrhdadbatartozik. A normannvardgokkelet-eurdpaijelenl6t6t6s 6llamalkot6r6szvdtel6ta Kijevi Rusz
ldtrejtittdbennem lehet tagadni,hiszena forr6sok ezt egy&telmfienigazolj6k. Ugyan,igya szldvoksemrekeszthetdkki az illlamszervez6s
folyamat6b6l. Hozzdtenn6nk,a jelenlegin6ltttbb figyelmet 6rdemelnea balti, a finn
6s a tdrtrk elemekszerepea Kijevi Ruszetnikai r6tegz6d1s6ben,
b6r a var6g
6s a szl6vetnikaiijsszetev6kndl
nyilv6nval6an
kisebbsrillyal.A Kijevi Rusz
a keleti szl6vok, a normann-var6gok6s a fent emlitett kisebb etnikumok
<isszeolvaddsr4b6l
keletkezettilllamalakulatvolt. A PVL tanfsdgaszerint a
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Kijevi Rusz lak6i rinmagukat,,russzkij"-naknevezt6k,dnelnevez6siik
ttikroz6ddtta szomsz6dos
dllamok 11-13. szdzadisz6haszndlatdban.
A Ruszt alkot6 etnikumokata szl6vokasszimil6lt6k,de ennekktivetkezt6bena keleti
szl6v tiimb magais differenci6l6dott.A Rusz a tat6rokmegielen6se(12371240) elfltti id6ben mag6banfoglalta mindazta n6pessdget,
amelybdla ma
ismert h6rom keleti szl6v n1p, a belorusz(fehdrorosz),a (nagy)arosz6s az
ukrdn (kisorosz)kialakult. E korai dllamalakulatneve a magyarnyelvben
nem pontos,a ,,Kijevi Oroszorszdg"teflninustechnicusf€lrevezetd.C6lszerfi lenne a Rusz fogalom meghagy6sa
mellett az ,,6otosz6llam" sz66sszetdtelt alkalmazni,a m6s nyelvekenszok6sosfogalmaknak(drevnyerusszkij,
altrussisch,
old-Russian,
anci6nneRussiestb.) megfelel6en.
A tradfci6 szerint a Kijevi Rusz l6trejiitte, az dllamisi{gkezdete Oleg
fejedelemnevdhezffrzfidik,aki a PVL szerint882-benNovgorodb6la Dnyeperen lehaj6zva elfoglalta Kijevet, megtilte az ott uralkod6 Aszkoldot6s
Dirt, 6s 6tvetteaz uralmat.Ezzel ellen6rz1seal6vonta a Baltikumb6lKonstantin6polyigvezetf kereskedelmiutat - azaz megteremtette
azt az 6llamalakulatot,amit Kijevi Rusznakneveziink.A probl6maaz, hogy egy - bdrmilyen hosszri- kereskedelmiftvonal feletti ellen6rz6smegteremt6se
kimefiti-e az 6llamis6gkritdriumait.Hiszen Oleg fejedelemnem tett m6st,mint
addig: ad6ztatottegy bizonyosrdgi6ban,illetve ellen6rz6stgyakorolt azrttvonal 6s az azt haszndl6keresked6kfelett. Azaz:uralmi szflr6jdnakhatdrait
tdgitottaki. Az 6llamszervezds
irdnydbamutat6 l6p6sekr6l(mint pl. int1zOlegb6k6tk<ita grirdgtikkel
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Igor keresztdny6s
pog6ny kis6rete
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m6nyek kialakft6sa,fr6sbelis6gmegteremtdse,
a kultuszokegys6gesftdse
stb.)nem tudunk.Illetve mindezekcsakegy lvszdzadeltelt6vel,Vlagyimir
fejedelems6ge
idej6n (978-1015)kezd6dtekel. Oleg fell6p6s6tteh6t semmik6ppensemtartjuk az 6llamis6g,6llamszervezdskezdet6nek,
hanemcsak
egy nagyobbintegr6ci6fel6 tett kezdetil6p6snek.Ilyen drtelemben
k6ts6gkivilhozzdj6rult a majdanmegszervez6d6
6llammegteremt6sdhez,
de tett6t
ink6bba torzsszcivets6gi
keretekb6vft6s6nek
l6tjuk.Az Olegetkovet6fejedelmek (I goa Olga, Szvjatoszlav) ugyancsakzsdkm6ny
szerz6hadjdratokat
vezettek,ad6t szedtek,de nem saj6tn6ptiketad6ztatt6k.Azaz: a tdrsadalom
kialakult rendjdtnem bolygatt6k.Tudatosvilltoztatdsisz6nd6kotVlagyimir
nagyfejedelem
l6p6seiben
l6thatunk,aki el6bba pog6nykultuszokegys6gesit6sdtakartael6rni,majdfelvettea kereszt6nys6get.
Vlagyimir a kereszt6ny
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Olga Igor sirj6n6l

hitt6rft6stszdleskorben tdmogatta,6s fitszervezteaz irdnyiti4srendszer6tis.
V6lem6nyiinkszerint a Kijevi Rusz mint 6llam csak Vlagyimirt6l kezdve
lftezett; az Oleg 6s Vlagyimir uralkod6sakiizijtti id6szakbana Kijevi Rusz16l csakmint tdrzsszdvetsdgr6l
beszdlhetiink.
Vlagyimir fejedelemapja hal6lakor(972)Novgorodtanyit6ja volt. Ttibb6vesharc ut6n, a keresztdnys6g
felv6tel6tkdzvetlentilmegel6z6id6re sikeriilt a Rusz egdsz1turalma al6 vonni. Az irdnyitilsfeladat6tVlagyimir rigy
oldotta meg,hogy a tertilet gerinc6talkot6 novgorod-kijevivfzi utat szem6lyesen ellenfirrzte,m6sutt fiai rdvdn 6rvdnyesftettenagyfejedelmijogait.
Nem tudunk arr6l, hogy a tr6ncirdkldskdrddsdbenkonkr6t elk6pzel6selett
- az uralkod6volna. A tdrzsi-nemzets1gi
alaponszewez6d6t6rsadalomban
dinasztidrais 6rv6nyesm6don- a szenior6tusrendjeuralkodott:az elhunyt
18

Szvj atoszlav
6s a gorogok

csalddf6 hely6be a nemzetsdg legid6sebb tagSfinakkellett l6pnie. A rendszer
nyilvdnval6an bonyolultabb volt enndl, hiszen amig a tobbnejfis6gfenndllt
(Vlagyimir eset6ben eg1szenbiztosan!), szdmolni kellett azzal is, hogy a
feles6geksem voltak egyenrangriak,fgy a t6liik sztiletettfiak sem. Az ,,elvL"
sorrend a val6s er6viszonyok alapjdn m6dosult. Vlagyimir hal6l6t kovet6en
a tr6nharcokb6l Bdlcs Jaroszlav keriilt ki gy6ztesen, 6s maradt hosszd id6re
(1019-1054) a Kijevi Rusz nagyfejedelme.Bizonyos hatalommegoszt6sba
1036-ig neki is bele kellett nyugodnia: a Rusz Fekete-tengerkiirny6ki 16szein (Tmutarakany) egyik testv6re vetette meg a l5bdt. Billcs Jaroszlav
ugyancsakfiai segfts6g6velkormdnyoztaorszdg6t.1050 tdjdnhozott diint6st
a tr6norokl6s k6rd6s6ben.Fiai kiiziil h6rman (I4jaszlav, Szvjatoszlav6s Vszevolod) kaptak megkiizelft6leg hasonl6 nagys6gri kijrzeteket, a legid6sebbnek
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juttatta Kijevet. Fiatalabb fiai enn6l kevesebbel voltak kdnytelenek be6rni.
E saj6tos triumvirdtus a hiirom testv6r viszdlya miatt hamarosanfelbomlott,
mivel mindegyik teljes nagyfejedelmi pozici6t szeretett volna. H6rmuk kijzij,l ez Vszevolodnak sikeriilt, miutdn testv6rei meghaltak. Vszevolod a bizdnci csdsz6ricsal6db6l (Monomakhosz) kapott felesdget, ez6rt a 12. szdzad
elejdn tr6nra keriil6 fia, Vlagyimir mint Vlagyimir Monomah nagyfejedelem
vdlt ismertt6. A 11. szdzad vdg6re,illetve a 12. szdzadelej6re a fejedelmi
dinasztidnbeliil a hatalom gyakorl6sacsaknemteljes eg6sz6benBtjlcs Jaroszlav e h6rom fi6t61 sziiletett ut6dok kez6n szil6rdult meg. Ahogy Vszevolod
leszdrmazottai Vlagyimir Monomahon keresztiil a 12. szLzad sordn is kUItjnbiiz6 kdrzeteket (voloszty) irdnyitottak, rigy Szvjatoszlav ut6dai - Oleg
6s David nevfi fiainak leszilrmazottai - a 12. szdzadbanmint Olgovicsok 6s
Davidovicsok voltak jelen a Rusz politikai 6let6ben.Izjaszlavnakcsak egyetlen ut6da jutott l6nyegesszerephez
, Szvjatopolk,aki 1093-1113ktizott kijevi
nagyfejedelem volt, a tdbbiek kiszorultak a hatalomb6l.
A 12. szdzadels6 harmad6banVlagyimir Monomah (1113-1125) 6s fia,
Msztyiszlav ,,Velikij" ,,Nagy" (II25-I132) idej6n sikeriilt a kijevi nagyfejedelem befoly6s6t olyan mdrt6kben biztositani az egyes ktirzetekben, mint
kor6bban Bijlcs Jaroszlavuralkod6saalatt. Ennek jele, hogy Vlagyimir Monomah mozg6sftani tudta az egdsz Rusz haderejet a sztyepp fel6l fenyeget6
kun (polovec) t6mad6sokkiv6d6s6re, illetve sikerrel fdkezte meg a Kijevben
kirobban6 bels6 el6gedetlens6get.
Ezt kiivet6en a Rusz soha ttjbb6 nem alkotott koherens egys6get.A peremvid6kekigyekeztek ijndll6sodni, illetve a
peremvid6keken megkapaszkodottfejedelmek nyrijtott6k ki keziiket a kijevi
ktizpont fel6.Ez nem minden el6zm6ny n6lktil alakult igy. A felszfnen rendkiviil kuszdnak mutatkoz6 helyzet alapjdt a szeniori4tusrendje jelentette:
fejedelemnek szdmftott mindenki, akinek az apja is fejedelem volt; ezzel
jogot form6lhatott ak6tra nagyfejedelmi cfm megszerz6sdreis, de mindenk6ppen joga volt ahhoz, hogy r6szesiiljiin a dinasztia rendelkezds&e 6116
javakb6l. Ez a r6szesed6snem birtok form6jdban tort6nt, hanem egy adott
tertiletr6l befolyt ad6k megszerzds€tjelentette. Az ilyen m6don kialakult
tertiletet nevezte a korabeli sz6hasznillatvolosTtynak A voloszty m6g nem
fejedelems6g,de nem is birtok. Megtartdsaideiglenes,b6rki dOnthetettr6la
6s birtokl6j6r6l is, aki a szeniordtusrendje szerint fdldtte 6llt. Csak a voloszttyal rendelkez6fejedelmeknekvolt saj6tjdvedelmiik, amib6l egy kis6retet el tudtak tartani. Aki nem tudott volosztyot szerezni,az deklasszi4l6dott,
kihullott a dinasztia sz6mon tartott tagjainak sor6b6l. A voloszty 6tiirtikit6s6re tett els6 kis6rlet I097-re dat6lhat6, amikor a Kijevt6l lszakra fekv6
Ljubecsben osszegyfilteka fejedelmek, 6s meg6llapodtakabban, hogy mindenki megtarthatja azt a volosztyot, amivel az apja is rendelkezett. Ezt nevezt€k otcsindnak, azaz apai birtoknak, ebb6l form6l6dott k6s6bb a votcsina
(ortikbirtok) sz6.
A 12. szdzad az az id6szak, amikor a Kijevi Rusz egdsze a voloszty,
fejedelems6g,r6szfejedelemsdgalakul6sr4nak
id6szakdbanvolt. Az 1130-as
6vekt6l Vlagyimir Monomah fiai 6s unoki{i, illetve az Olgovicsok, Davido-
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A Kijevi Ruszfeltetelezetthatira
Kdzponti szerepetbetolt6 telepiiles

A Kijevi Ruszr6gi6i6sfontosabb
krizpondai
vicsok 6s m6g egy-k6tt6volabbirokonuktorzsalkodottegym6ssal.Mindegyiktikigyekezettktils6 segftsdgld.tjffi
nagyobbhader6tfelvonultatni:erre
nyugatona lengyel 6s a magyar,keletena kun hadakhfv6s6valkertilt sor.
Az rij politikai egys6gekkikrist6lyosod6sipontjai 6s ahozzdjukkapcsol6d6
szem6lyeka kdvetkez6kvoltak: Peremisl-Ty
erebovl(VlagyimirkoVolodare-
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yics, aki ugyancsakBdlcs Jaroszlavleszftrmazottja,
de a tdbbi 12. szdzadi
fejedelemmelm6r csak igen t6voli rokon); Volhinia-Szmolenszk
(Msztyiszlav Velikij fiai); Vlagyimir-Szuzdal(Ylagyimir Monomahfia, Jurij, majd
unok6ja,Andrej Bogoljubszkij);Csernyigov(Olgovicsok);Novgorod-Szeverszkij (D avidovicsok); Novgorod 6s Pszkov (,,hfvott" fejedelmek).
Vitatott k6rd6s,hogy a Kijevi Rusz l6tez6s6tmilyen kronol6giaihatdrok
ktiziitt k6pzelji.ikel. Ad6dna av6lasz,hogy mindaddig,amfg Kijev kozpontnak tekinthet6.Am zdr6 ddtumultitbbesem6nyis kfn6lkozik.Az els6:1132,
Vlagyimir Monomahlegid6sebbfi6nak,Msztyiszlavnak
a hal6la.6 volt az
utols6 fejedelem,aki Kijevbenuralkodvat6nylegesen
is k6zbentudtatartani
a Ruszteriiletdt,ut6daiink6bbcsaktiirekedtekeme.A m6sodikd6tum:1169,
amikora 12. szdzadktizep6nmegszildrdult
fejedelems6gbdl,
az lszakiYlagyimirb6l 6rkez6 fejedelem,Andrej Bogoljubszkijhadaijelent6s pusztft6st
vlgeztek Kijev elfoglal6sakor,6s gazdasdgilag
jelent6senvisszavetett6k.A
harmadik d6tum: 1240, amikor a tatrirokelfoglaltdka v6rost. 1132mellett
sz6l az, hogy ezt krivet6enval6bancstjkkentKijev koh6zi6ja,feler6sddtek
a szdttagol6dds
fel6 mutatdtorekvdsek.
De Kijev vonz6sam6gmindig fenn6ll, noha a 12. szdzada rdszfejedelems6gek
kialakul6sdnak
id6szaka.E folyamat a szdzadegdszdnkereszttilhriz6dik,6scsaka L3. szdzadranevezhet6
befejezettt6nynek. 1240 viszontdrasztikusanbelesz6lta Ruszeg6szaddigi
6let6be.olyan min6s6giv6ltozdsokkezd6dtek,amelyekhat6salvszdzadok,ra
sz6l6an6talakftottaaz 6orosz gazdasdg6s tdrsadalomszerkezet1t.A tatdr
h6dft6sut6ni politikai alakulatoka kor6bbi hagyom6nyokb6l6pftkeztek,de
jelent6senmddosultk6pz6dm6nyeknek
tekinthet6k.Nem 6vsz6mhozkijthet6 korszakhat6rugyan,de v6lem6nytinkszerinta Kijevi Rusz 6s a rlszfejedelems6gek
kora kozcjttihatdrvonalat
a 13. szdzadelej6nkell meghriznunk,
hiszenaz egyes- a hajdaniKijevi Ruszonbeliili - r6gi6k kialakuldsaekkona m6r t6nykdrd6s.Nem utols6sorban
pedig m6s-m6sm6donreag6lnak
a tat6r t6maddsokoztahelvzetkihfvdsaira.

A gazdas6gi61et
DOMBORZAT,
ECUATIET,GAZDALKODAS
A keletre vdndorolt szl6v csoportok kiilijnbdz6 lghajlati z6ndkbantelepedtek
le. Jelent6s r6sztik az erd6s z6n6ban6lt, amelyet ekkor sfrfi erd6k borftottak,
6s sz6mtalankisebb-nagyobbfoly6 szelte i4t. E tertilet zome sfk vid6k, a
Dnyepert6l keletre emelkedik ki a Szmolenszk-moszkvai-hdtsdg,majd 6szakabbra a Valdaj-hdtsdg. A foly6vizekkel sfrdn szabdalt teriiletet sok helyiitt
mocsarak tarkitottdk. A keleti szl6v csoportok ddlen 6thiz6dtak az erd6s
sztyepp irdnydba, amely 6tmenetet alkotott az erd6s vid6kek 6s a sztyepp
kijzdtt. Az erd6s sztyepp a mai Kijev-Harkoy vonalt6l d6lre hriz6dott. Kijevt6l 6szak, 6szakkelet fel6 kezd6dott a lombos, illetve vegyes erd6s z6na,
amely nem a fiildrajzi sz6less6gikiirdkkel pdrhuzamosanterjedt dszak fel6,
hanem 6k alakban. Az lszak,keletfel6 tart6 migr6ci6 vonala nagyj6b6l ezt a
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megtelepiildsrealkalmasvonalatkdveti. A t6j vegetdci6ja6szakr6lhaladva
a trilevelfi,vegyes,lomboserd6k majdaz erd6ssztyepp.Ennekmegfelel6en
v6ltozik a talaj min6s6geis. A nevezetesfeketefijld csak az erd6ssztyepp
z6ndjdbanlelhet6 fel, az erd6s r6szekenenn6l kedvez6tlenebbeka talajadotts6gok:az efi6t6l elh6dftott,6getdsselmfivelhet6v6tett fijld sziirke erdei talajri. Kiilijnbtjztjtt az lszaki 6s d6li r6szekklfm6ja is. A d6li r6gi6k
6ghajlatakontinent6lis,sok havaz6sthoz6, hideg telekkel 6s csapad6kos,
meleg nyarakkal. Kijevt6l 6szal'ra,6szakkeletrezordabbaz €ghailat,kora
tavasszalsem ritk6k a h6viharok,6s az flszi-tavaszies6z6sekjdrhatatlannd
(raszputyica).Megteleped6sre
a foly6partok,a mocsarakb6l
teszik az lurtakat
kiemelked6magaslatokkin6lkoztak.El6szdra kedvez6bb6ghajlatiadotts6gri d6li r6szeketn6pesftett6kbe, a zordabbt6jakrak6s6bbdrkezteka szl6v
term6szetadta
telepesek.Kijzleked6srea foly6k voltak a legalkalmasabbak,
miatt
az
volt
a
legegyszerdbb,
Az
egymdst
616
foly6k
alkotva.
,,ith6l6zatot"
hogy a haj6kat a rtlvid szdrazfdldiszakaszokon(voloki) 6tvontatt6k,6s a
ktivetkezdfoly6n folytattrik ritjukat.A szdrazfSldikiizleked6svagy a sz6raz
ny6ri id6szakbanvolt megoldhat6,vagy t6len,amikor a mocsarakbefagytak.
Emiatt pl. errefel6 nem voltak szokatlanoka t6li hadjdratok,kiilijncisena
k6s6 6szi, kora t6li id6szakban,amikor m6g kevesebba h6, 6s valamivel
elviselhet6bb
a hideg.
A klimatikus 6s ftildrajzi adottsdgokalapvet6enmeghat6roztfka gazdas6g lehet6sdgeit,
a demogr6fiaiviszonyoknem kev6sb6.Csak becsldssel
nagys6gdt;
lehetnemeg6llapitania tertileten616n6pessdg
6m a becsldshez
is valami megfoghat6,konkr6tadatralennesziiksdg.A k6seinovgorodisz6mok ez esetbenigencsakflhevezet1eklehetnek.lgy azt mondan6nk,hogy
vonatkoz6an
becsldsek
helyettink6bbcsakelkdpa Kijevi Ruszn6pess6g6re
zel6sek,v6leked6seksziilettek, pL. Vernadslq7,5 milli6, Cserepnyin5-9
milli6 ktjzdttire taks6ljaa korai Ruszlakossdgdt.A n6psfirfisdgmeg6llapit6s6hozismemiinkkellene az flllarnteriilet6neknagysdgdt,de ez 6ppoly bizonyvonatkoz6
talan6s v6ltoz6,mint magaa n6pess6g.
Az alacsonyn6psfrfis6gre
k6s6bbi adatok azt is jelzik, hogy a tatdrj6rdsel6tt ez a sz6mmdg kisebb
lehetett.A n6pess6gmigr6ci6jaa d€li r1szekenuralkod66s a 12. szdzad6ta
kiiliindsen megn6ttl6tbizonytalans6g
miatt 6szakkeletfel6 ir6nyult.
A gazd6lkoddsban
etnikai kiildnbsdgekis jelentkeztek.A szl6vokalapvet6en ftildmfvel6, a var6g-ruszokkereskedelemmel
foglalkoz6n6pcsoportok
voltak.A finnugoroklaktateriiletenaz erd6adtajavak iisszegyfijtds6nek,
d6volt nalen, a nom6dokkalkapcsolatottart6 r€szekenaz illlatteny6sztdsnek
gyobb,de nem kiz6r6lagosszerepe.A Ruszd6li r6gi6inaktalajakedvez6bb
volt a fdldmfvel6s sz6mdra,ktinnyebbenmeg lehetettmfivelni. Eszakonaz
erd6s6gekmiatt irt6ssal6s 6get6sselkellett a mfivelhet6teriiletetmegteremteni. R6g6szetileletek igazoljdk,hogy a keleti szl6vokrendelkeztekaz ekds
fcildmfvel6shezsziiks6geseszkoztikkel.Viszont neh6zmeg6llapftani,mekkora kdztjssdgnekvolt egy teljes igaereje.Az eketfpusokkijziil ismertdka
ktinnyf trtr6ekdt(ralo), a vaspapuccsal
ell6tott nehdzekdt(plug) 6s a karco(szoha)
l6ekdt
is. Kezdetbenmindeniitta trir6eketerjedtel, majd a 11-13.
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sz{zadramegtiirtenta talajfajt6knakjobbanmegfeleldtfpusokraval6 dtt6r6s.
Az erd6s sztyeppen6s a sziirke erdei talajon a vaspapuccsal
felszereltneh6zekehasznilatdratdrtek6t, migaz erd6sz6n6banak€tdg:i.karcoldv6ggel
elli4tottekefajtalett az uralkod6.
A marxistatort6n6szek
a Kijevi Ruszbana kdt-, majd hdromnyom6sos
gazdillkoddsmegl6t6r6lfrtak az eur6pu anal6gir{kalapj6n,de a II-12. sz6zadbanenneknincsigazolhat6nyoma.Az 6szi,tavaszigabonaf6l6k
egym6s
mellett emlit6senem bizonyft6k,hisz ez mdsvet6sforg6szerintis tijrt6nhetett. Az ig6sdllatokalkalmazds6ban
kiiliinbs6gvan 6szak6s d6l koziitt. Eszakon ttibbnyirelovat, d6lenpedigtikrtit fognakaz ekeel6.Eszak6s d6l kdztitt
kiildnbs6gekmutatkoztaka megtermeltgabonaf6l6kben
is. Eszakona kevesebbnapfdnytig€nyl6,rovidebbteny6szidejfndv6nyekterjedtekel (pl. kiiles), de a gabonaf6l6kktjziil be6rettabiza 6s az 6rpais. D6lenaz 6szivetdsfi
rozzsal6sbors6valtal6lkozunk.A termdshozamok
nagyonalacsonyakvoltak, 6ltal6banaz elvetettmag k6tszeresetermett.Ez igy volt m6g a 14-15.
szdzadban
is. Tartaldkokfelhalmoz6s6ra
csakaz el6kel6k gazdasdgaiban
volt
lehet6s6g- pl. a felhalmozott6lelmiszerk6szletek
gyakranszeelpusztftdsa
repelt a ,,haditettek"sor6ban.A ftjldmfivel6 n6pess6gszdmdraegy-egy6v
rosszterm6senagy 6hfns6getokozott.Az 6vkiinyvekben1024-1332kozritt
47 ld;n.,,6hs6g-esztend6t"
emlftenek.Megtermelt6ka ruhazkoddshoz
ndlkiilozhetetlenlent 6s kendertis. A ztildsdg-6s gyiimiilcstermel6s
nem volt
jellemz6 a paraszti gazdasdgokra,
noha a k6s6bbismert n6v6nyfajt6kmdr
ekkor is meg6ltek6s eldfordultakezena t6jon. A gazdasdgok
szervesr6sze
a k6zmfripar,amely a gazdasdgszdmdrasziiks6geseszkdzijket6llitotta el6.
Az 6lelemtermel6s
4,sahozzd kapcsol6d6kdzmfriparegytitteseaztmutatja,
hogy a paraszti gazdasdg
ijnell6t6sravolt berendezkedve.
Az 6rt6kviszonyokra
a 11-13. szizadittirvdnyeknek
a lop6stbtintet6paragrafusaib6lkiivetkeztethettink.Az els6 tdrv6nykdnyv(Pravda) Btjlcs Jaroszlavidej6nk6sziilt,amit fiai a IL szdzadm6sodikfel6ben,majd Vlagyimir Monomaha 12. szdzadelejdnkib6vftett.Az eredetikdziratoknem maradtak fenn, csak k6s6bbim6solatok,amelyeknekvan egy rtjvidebb (Kratkaja) 6s egy b6vftett (Prosztrannaja)villtozata.Ett6l fiiggerleni.ilaz 6rtdkviszonyokmegdllapftris
6hoz biztos kiindul6pontotjelentenek.
Az 6llatteny6szt6s
els6sorbana ddli r6gi6jellemz6i kdz6 tartozott.Ktil6ncisen6rt6kes 6llat a 16, amely ekkor els6sorbannem gazdasdgi,hanem
kdzleked6si6s harci eszkijznekszdmftott.Nem lehet v6letlen,hogy a ttrrv6nykdnyvktiliin kiemeli 6s biinteti a fejedelmi m6nesekfosztogat6it.Ugy
tfnik, m6nesea fejedelemnek6s az el6kel6knekvolt. A r€glszeti leletk6nt
felbukkan6ifllatcsontoka 166s a szarvasmarha
mellettjuh, kecske6s sert6s
teny6sztds6r6l
is sz6lnak.Kelet-Eurdpateriiletefoly6kban,erd6kbengazdag
tdj; ahalilszat6s a vaddszatfrzlsdre
igen alkalmaskijriilmdnyeketbiztosftott.
A vad6szata kis prdmes6llatok nagy szdmdr6ltanriskodik,a sz6rmekeresett
cikk 6s krinnyen6rt6kesfthet6volt. Hasonldankiemelked6erdei foglalatoss6ga m6h6szkedds:
a Pravdabiintet6passzusai
szerintjelent6sbev6teliforr6s lehetett,hiszena m6h6szeteszkdzeit,term6keit6vni kellett a tolvajokt6l.
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Az erd6 adtajavak a kereskedelem(6s az ad6k)legfontosabbr6sz6tk€pezt6k. Fontoskereskedelmi
cikk volt a s6 is, amit Kijevbe a Ruszddlnyugati
ftszelb6l (Halics) szdllftottak.Tdbbekkijzijtt ez lehet a magyarilzataHalics
ktiltjnosenfontos szerep6nek6s a halicsi tertilet relatfv gazdagsdgilnak.
A Kijevi Ruszldtrejiitt6ta t6volsdgikereskedelem
ftvonala fiildtti ellen6ru6s segitetteel6. A t6vols6gikereskedelemlegfontosabbritvonalaa ,,var6gokt6la gdrrigtikig"vezet1v{zi:frtvolt. Az rit k6t v6gpontjdtaVar6g-(Balti-)tenger6s a Rusz-(Fekete-)tenger
alkotta.Hasonl6anfontosvolt, de nem
illett6k kiildn n6vvel a Novgorodb6la volg6n 6t a Kaszpi-tenger6s az arab
vildg fel6 vezet1kereskedelmiutat. Az ,,ith6l6zatot"a foly6k biztosftotti{k.
A haj6kataz egylkfoly6r6l a mdsikraa legrtividebbszfuazfoldiszakaszokon
vitt6k 6t. Hasonl6ankellett elj6rni a Dnyeperzuhog6indl(porogi)is. A haj6forgalom nagys6grendj6t
annak alapjdnk6pzelhetjiikel, h6nyf6levfzi j6rmfivelktizlekedtek.A Pravdaegyikcikkelyea kiiltjnbijzl vizi jtrmfrveklopds6t
biinteti.Mivel az 6rt6kesebb
tdrgyakeltulajdonit6s6drt
nagyobbbiintet6stszabtak ki, a leg6rtdkesebb
a ,,ladjd"-naknevezetthaj6tfpusvolt, amelyevez6kkel
6s/vagyvitorli4valvolt felszerelve.
Ilyen haj6tipustaz egyetlenillusztrdltk6dex,
a 15.szizadvdgiRadziwill-€vkdnyv
k6peiis megcirdkftettek.
Nyilvrin nagys6grendi ktiltjnbs6gvolt az truszilllitdsraalkalmas,,tengeriladja", a hadakoz6skor
ig6nybevett,,nabojnajaladjt',valaminta,,ladja" kozons6ges
v6ltozatakijzdtt. Ellop6sukeset6naz els66rth6rom,a m6sodik6rtkdt grivna biintetdst
kellett frzetni. A harmadikdrtpedig csak hatvan kuna, azaz f6l grivn6n6l
valamivelnagyobbdsszegjdrt. A ,,ktiziinsdges
ladj6"-n6ldrtdkesebb
volt a
bdrka (sztrug), amelydrteltulajdonit6jaegy grivn6t tartozottfizetni. A legegyszerfibvizi jdrmfr,a fatdrzsb6lkiv6jt cs6nak(cseln),haezt lopott valaki,
hriszkuna (kb. egyhatodgrivna) biintet6sselsrijtottrik.
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A Kijevi Ruszbana grivna szolg6ltdltal4nos6rt6km6r6ill.A ll-12. sz6zadbana kijevi grivna egy hatsziigalakriraform6lt, veretleneziisttdmbvolt,
a leletek6tlagossrilyaszerint168g-ot nyomott.Taldltakaranygrivn6tis, de az
el6kertiltp6ld6nyokalapj6nit6lve ez igen ritka lehetett.A novgorodigrivn6t
nid alakrira form6lt6k, 6s dtlagosan2M g-ot tett ki. A 13. szazadt6lkezdve
kezdi felv6ltania grivn6t a rubel elnevezds.
A grivn6n6lkisebbdsszegek
nevei arr6l tanriskodnak,hogy a veretleneziistijnkfvtil a kiiltjnbdz6 pr6mek
tttlttttt6k be az 6rt6km€r6szerepet,pl. a kuna (coboly- vagy hermelinpr6m),
a veverica(m6kusvagy meny6tbund6ja).A kett6kilztjtt a pr6mnagys6g6ban
van Kiltjnbsdg:egy kuna hdromveveric6valvolt egyenl6.Nehezebbmagyardz;ni.arezan6s a nogataeredet6t;mindkett6a ,,v6lt6pdnz"szerepdttdlttitte
be. Osszefoglalva,
a kovetkez66rt6kviszonyok
dllapfthat6kmeg:
grivna =
grivna =
grivna =
grivna =

20
25
50
75

nogata
kuna
rezan
veverica

lkuna=2rczan
lkuna=3veverica

A r6g6szetianyagbdlszdpszdmmalkeri.iltel6 6remleletis. A kijevi nagyfejedelmeka lL szdzadbansajdt maguk is verettekeztistdrmdket(szerebj6tszottak
rennyiki), val6szinfr,azonban,hogy ink6bb presztfzsszempontok
ebbenszerepet,
(Biilcs
mert igenkis mennyisdgben
tiirt6nhetetta p6nzver6s.
Jaroszlav6rm6ib6lminddsszehat darabotismeriink.)Ez a kis mennyisdga
Kijevi Rusz forgalm6bana grivndt 6s a term6szetiplnzeket nem tudta kiszorftani,a tdvols6gikereskedelemben
pedig a Rusz hatdrainkivtil vert 6rm6k voltak forgalomban.Kezdetbenaz arabdirhemek(8. szdzadv6ge-11.
sz6zadeleje),majd a bizdnci6rmdk(10-11. szdzad),
de megjelentek
nyugat
(II. szdzad-I2.szSnadels6 fele) is. A 12. szdzad
fel6l az eziistddndrok
folyam6naz 6rmdkbedraml6safokozatosancstikkent,illetve megszfint.F;zt
(kunok,
a jelens6geta kereskedelem
kor6bbibiztons6gdnak
gyengiil6s6vel
tat5rok 6lland6t6mad6sai),illetve Bizdncnaka keresztesekrfltali elfoglal6sdval(1204),valamint a ruszbelipolitikai viszonyok zllilltsdgdval(politikai
sz6ttagol6d6s)lehet magyardzni.A 12. szdzadi6rmeforgalomcsiikkendse
egy 6rme n6lki.ili,,,p6nztelen"korszakkezdetdtjelentette,amely eglszena
14. szazadigtartott.A nyugat-eur6pai
pe6rmdkbe6raml6s6nak
cs6kken6s6t
dig az eur6paiplnzpiacprobl6m6i(ndvekv6p6nzront6s,,,apr6p1nzkorszak",
a helyi frzetfleszkdzdk
szaporod6sa)
okozhattdk.Dmitrij Donszkojfejedelem
alatt, a 14. szdzadv€gdnjelent meg ism6t keleti szl6v teriiletena saj6tvert
plnz (gyenygi).
A kereskedelemmel
ftiggenekcisszea ktilcsdniigyletek,
amelyeketa B6vitett Pravdaszerinttanrik el6tt kellett megktitni.Tanrikkaligazoltflka kijlcstjnvettdolgok (ez lehetettnemcsakp6nz6s nemesfdm,hanempl. m6z 6s
vet6magis) mennyis6g6t6s a kamat nagysdgdt,amiben meg6llapodtak.
- :d,gytfinik A kamatl6bVlagyimir Monomah 1113.6vi szabillyozdsdig
tetsz6legesen
magaslehetett.A nem fizet6 ad6seset6benvizsgdlt6ka ftzetds
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elmarad6s6nak
okait; 6s az itllet att6l fiiggden sziiletett,v6tkesnekvolt-e
tekinthet6az ad6smagavagy sem.Eszerintkapott fizetdsihalad6kot,vagy
szabads6g6t
veszftette.Saj6tos,de elterjedtformdjavolt a ktilcstjnvisszafizet6s6neka munk6valval6 tcirleszt6s.
A Rusz viszonylagnagy teriilet6n
mozogvaa keresked6tdrolhattais druit. E meg6llapod6st
nem kellett tanrik
el6tt megktitni, amikor vita kerekedettbel6le, akkor eskii alatti vallom6s
alapjdn szolgflltattakigazs6got.A Rusz teriilet6n az idegen keresked6ket
,,goszty"-nakneveztdk.Az ritvonalmentdna kozpontifekv6sfihelyeken
6lltak meg, ldtesftetteklerakatot,6s vitt6k piacra 6ruikat. Az egy helyr6l
szdrmaz6keresked6kegymdskozel6bentelepedtekle, a v6rosonbeliil saj6tos negyedeketalkottak,ahol k6s6bbtemplomotis emeltekmaguknak.
JOVEDELMEK
A fdldmfivel6ssel,{llattenylszt6sselfoglalkoz6kmeg6lhet6se,
jovedelmeaz
alaptev6kenys6gb6l,
illetve a kiegdszitlsk6ntfolytarott hal6szatb6l,vaddszatb6l6s erdei m6h6szked6sb6l
sz6rmazott.Akeresked6kbev6teleitaz 6rtjelentettdk.Enn6losszetettebb
forgalomds a ktilcsoniigyletek
6snehezebben
megv6laszolhat6
k6rd6saz elit r6tegekbev6teleinekeredete.
A PVL szerinta fejedelem6s kfsdretelegfdbbjtivedelmi forr6saaz ad6
(dany) volt. Ad6nak neveziaz dvktinyv azt abevdtelt,amit pl. a Konstantin6polyt ostroml6ruszok a cs6sz6tt6lkicsikartakelvonul6sukfejdben- b6r
ez ink6bb a ,,zsdkmdnykivdlt6s6nak"tekinthetfl.Zsdkmdnyrael6g sokfeld
tehettekszerta 9-I0. szdzadfejedelmei,hiszena fekete-tenger-parti
g6rog
teleptil6sek bizonyilra nemegyszerkertiltek Konstantin6polyhozhasonl6
helyzetbe.De ejtettekzsi4kmdnyt
a beseny6kkel6s a kaz6rokkalval6 harcok
sordnis. A ,,dany" fogalmathasznilljaaz dvkiinyv affa az esetreis, amikor
a kijevi nagyfejedelmeka keleti szl6vtijrzsekegym6sut6ni al6vet6sesordn,
a fiigg6s6gelismer6sek6nt
ad6t szedtekaleigdzottt6rzsekt6l.Az ad6behajt6s6tkezdetbena fejedelemszem6lyesen
v6gezte;kis6ret6velegytitt kiirbej6rta az uralma alatti teri.ileteket,6s begyrijttittejfuand6s6g6t.
Inn6t az ad6szed6sneve:poljugyje.
Erdekesp6lda erre Igor fejedelemesetea drevljanokkal.Igor a kfs6retdvel egyiitt ment az ad66rta drevljanokhoz.Tdvoz6sukut6n a kfs6rettagjai
kevesellt6k,amit kaptak,6s r6vett6ka fejedelmet,hogy forduljanakvissza,
6sktiveteljenektdbbet.A drevljantorzsbeliek,dliiktin fejedelmtikkel,Mallal,
haragragerjedvemegdltdkIgort. Hasonl6esetekismdtl6dhettekm6sutt6s
m6skoris - a v6gkifejletetkiv6ve. A PVL rigy mondjael Vlagyimir fejedelem hatalmi4nak
kiterjeszt6s6t
a ktiltjnbciz6keleti szl6vtiirzsekre,hogy a fejedelem,,tizen",6smegtudakolja,
hogy ,,kinekfizettekad6t".A villaszrendreaz:
,,a kazdtroknak".Mire Vlagyimir: ,,Ne a kaz6roknakad6zzatok,hanemnekem!" A meseszerfi
tdrt6netarravil6git 16,hogy a kijevi fejedelmekterjeszked6sedgy val6sult meg, hogy a kazfu ad6ztat6khely6bel6ptek. Az ad6
nyilvdn a rendelkez6sre
6116natur6li6kb6ltev6dtjtt6ssze.L6nyeg6bena
sztyeppenszok6sos,nom6dokilltali ad6ztat6s
jelens6g6vel6llunk szemben.
A vlagyimir-kori 6llamszervezds
sor6n€s azt kdvet6enis a Kijevt6l val6
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,,A kiilonf6le
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ad6t fizetnek
a Rusznak"
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fi.igg6saz ad6fizetdsi ktjtelezetts6genkeresztiil val6sult meg. Az ad6 a kijevi
nagyfejedelmet illette meg. A 12. szdzadktizep6n pl. k6t fejedelem, a kijevi
Izjaszlav Msztyiszlavics 6s a szuzdali Jurij Dolgorukij kdzdtt arr6l folyt a
vita, ki kapja meg a Novgorodb6l befoly6 ad6kat.M6sik oldalr6l: a Kijevt6l
val6 fiiggetlened6s jele az ad6fizet6s megtagad6sa,illetve besztintet6se.Az
ad6t egy-egy tiirzs vagy egy adott tertilet lak6i k<jziisen fizett€k, fgy semmikdpp sem lehet a szem6lyi fiigg6s valamif6le villtozatdt sejteni miig<itte.
A fejedelmek m6sik jelent6s jtivedelmi forr6sa a kereskedelem haszndb6l
val6 r6szesed6svolt. Nemesfdmre aligha tehettek volna m6sk6pp szert. Korai adat nincs erre, de a k6s6bbi novgorodi gyakorlatb6l tudjuk, hogy a
keresked6k fizettek a piacon (torg) val6 6rusit6s6rt, a hitelesnek elfogadott
stilyok haszn6lat66rt, az firulerakat6rt stb. A kijevi nagyfejedelem egy'egy
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teriilet (voloszty) - pontosabban: a felette gyakorolt uralom - 6tenged6s6vel
az adott teriilet jdvedelmeinek egy rdsz6r6l mondott le, illetve engedte azt
6t m6soknak. De ad6t tov6bbra is kapnia kellett onndt. Ezt a jiivedelem6tenged6stnevezik,,tdpl6l6snak" (kormlenyije).
A fejedelemnek j elent6s bev6telei szdrmaztak az igazsdgszolgdltatdsb6l
is. A Pravda kor6bbi szovegenem mindig tudatja, hogy a biintet6spdnzb6l
mennyi a sdrtettnek jdr6 kfutdrit6s 6s mennyi a fejedelemnek fizetendd ,,illet6k". Kiv6tel az a paragrafus(Rtivid Pravda 41.), ahol a 12 grivna 6rtdkri
btintetdsb6l 10 a fejedelem6 volt; illetve a ,,ladj6"-t lop6 tolvaj 30 rezant
fizetett a k6rosultnak, 60-at pedig a fejedelemnek(Riivid Pravda 35.). Az
igazsdgszolgdltat6s
f6ruma minden esetbena fejedelmi udvar, pl. oda kellett
a tolvajt vezetni (Rtivid Pravda 38.). Szab6lyoztdka btintet6spdnzekbehajtSsdnfllktjzremfktjd6 fejedelmi tiszts6gvisel6 juttat6s6t (Riivid Pravda 42.):
term6szetbeni ell6t6s jdrt neki egy h6ten keresztiil.
V6giil a fejedelemnek lehetett valamif6le ingatlantulajdona is, mivel a
B6vitett Pravda 7l-75. cikkelye szerint biintetend6, ha valaki a hat6rjeleket
eltdvolftja. A hatdrjelek mag6ntulajdonr6ltanriskodnak,eltdvolftdsuk€rt 12
grivna btintetdst lehetett kiszabni. 4116l, hogy mi volt a hat6rjelek k6zcitt,
nincs inform6ci6. Egyetlen kiv6telk6nt a Blvitett Pravda 72. cikkely6ben
hallunk a m6h6szkeddshat6rmezsgydirfil, az udvarok k<izti hat6rjelz6 pontokr6l 6s ,,mezei hatdrr6l". A k6sei k6ziratok miatt a Kijevi Rusz fenndll6s6n
beltil neh6z differencidlni, m6gis rigy v6ljiik, hogy mivel a nevezettpasszusok csak a B6vftett Pravd6ban fordulnak el6, ezek az esetek az 1200 koriili
6llapotokhoz kapcsolhat6k.
TELEPULESEK
Ha a Kijevi Ruszt alkot6 etnikumok 6letm6dj6b6lindulunk ki, teleptil6sekr6l
csak a szl6vok 6s a var6gok eset6benbesz6lhetiink.A Ruszhoz csap6d6
lovas nomddoknak 6rtelemszerfiennem voltak stabil teleptil6seik;de a halflsz-vaddsz finnugor csoportoknak sem. A fijldet mfivel6 szl6vok foly6 ktizeli telepiildseken 6ltek, amelyeket eleinte csak a kedvez6 ftildrajzi elhelyezkedds v6dett, k6s6bb pedig a fartjnkijkkel meger6sitett foldsdnc, a gorogyiscse. A vardgok a kereskedelmi ,,utak", Maz a fontosabb foly6k ment6n 16tesitettektelepeket.Kezdetbenszint6n a term6szetadta vddelmi lehet6s6geket haszn6lt6k ki. J6 elhelyezked6silehet6s6getkfndlt a foly6torkolatban
emelked6magaslat,ahol a telepiildstlegal6bbk6t, esetenk6nth6rom oldalr6l
is a foly6 v6dte, 6s be lehetett l6tni a ktirnydket. K6s6bb ezeket a telepiil6seket is vddelmi 6pftmdnnyel (fartinktikkel meger6sftett fijldsrinccal) vett6k
kijriil. A keresked6telepek fekv6se vonzotta az 6jabb megteleped6ket, fgy
ezek vdltak a k6s6bbi v6rosiasod6salapjdv6.A meger6sitetthelyek ktjzels6ge kedvezett a kisebb telepiildsek l6trejtitt6nek. Mindez telepilldsbokrok kialakul6s6teredmdnyezte,amihez hasonldt m6sutt is tal6lunk a korai id6kben. A meger6s(tettkozpont volt a ,,v6ros",ami kiiriil a ttibbi elhelyezkedett.
A teleptildstdrt6net kutat6s6ban fontos ktiriilm6ny, hogy a r6g6szet felszfnre hozott szdmos, az illlamalapitds el6ttre dat6lhat6 telepi.il6st(gorogyis-

29

cse),ugyanakkora Kijevi Ruszidej6na falusi 6s a vdrosiasjellegri teleptil6sek elkiilijnftdsEt6s fogalmi meghatdrozdsuk
kritdriumait nem dolgoztdk
ki. igy a Kijevi Ruszidej61a kdt teleptil6stfpus
ijsszemos6dik,
illetve id6nk6nt
egy 6ltal6nosv6rosfejl6d6si
(l6nyeg6ben
differenci6latlan
telepi.il6stiirtdneti)
folyamatbanold6dikfel. Az orosznyelvdszakirodalomban
a helyzettisztiaatlans6gamiatt hol 300, hol 414 vi4rostemlftenek,de enn6l nagyobb sz6m is
el6fordul. A Kijevi Ruszkutatdsdbana v6rosokk6rddsdbenuralkod6 zavart
a kdvetkez6okokbanl6tjuk:
1. A skandindvforr6sokbana Rusz nevek6ntfelbukkan6 ,,Gardariki"
(azaz a ,,v6rosokorszdgd')olyan drtelmez6stkapott, mintha a viirosokon
kfviil mds telepiil6snem is l6tezne.igy az egyesktizpontok nevekdntfelbukkan6telepiildsnevek
mtigdttelevecsakvdrosokatldttak.
2. Teljesenhidnyzika nyugat-eur6pai
vi{rosfejl6d6ssel
val6 dsszehasonlitds az orosz 6s ukr6n ttirt6netfr6sb6l.
jelentdstvisszavetftika Kijevi Rusz
3. A mai orosz,,gorosJ"=,,vdros"
idej6re,nohaeredetilega ,,gorod"sz6nakcsak,,meger6sftett
teleptil6s"6rtelme volt.
4. Mindezek mell6 j6rul m6g az az axi6mak6ntkezelt tltel, hogy a v6rosok a munkamegoszt6s
jitttek l6tre.
eredmdnyek6nt
A nyugat-eur6paittjrt6n6szekaz orosz-ukrdnkutat6shagyom6nyosv6ros6rtelmez6set
c6foljdk, a v6rosokatmint katonai-adminisztratfv
kiizpontokat 6s a ti4volsdgi
kereskedelem
csom6pontjait
mutatj6kbe. Eszerinta Kijevi
Rusz v6rosaitelepiildskonglomer6tumok,
nem egyszerrekeletkezett6s ktiItinbtiz6 funkci6jri v6rosr6szekegyiittesei.Ami ktjzds benniik, hogy egyik
vdrosr6szsem 6lvez olyan testtiletijogokat biztosit6privil6giumokat,mint
azt a nyvgat-eur6paiv6rosok esetebentapasztaljuk.A magunk rdszdr6la
Kijevi Ruszbanv6rosnakcsak azt a telepiildstnevezzik, amelynekkiemelked6 v6delmi szerepjutott, valamint meger6sftettadminisztrativigazgatdsi
ktizpont volt. A ,,legval6dibb",Biz6nchoz6s az arab vildg ktizpontjaihoz
m6rhet6v6rosoka t6vols6gikereskedelemkiizpontjaiv6lettek, mint pl. Kijev 6s Novgorod.Ilyen tfpusriakata korabeliNyugat-Eur6pa
nem ismert.
A vdrosias,er6ditetttelepiil6seklegfontosabb
tfpusaKijev 6s Novgorod.
Mindkett6 a kor nagyvdrosrinak
tekinthet6.Val6banolyan m6retfiek,6s lakoss6guksz6mais igen nagy, amekkordraa korabeli Nyugat-Eur6pdban
nincs p6lda. A tat6r h6ditrdsel6tt Kijev lakosainak szdmfit30-40 000-re
teszik,Novgorod6ta I1. szazadban
1G-15000-nek,a 13.sztzadra20-30 000nek tartj6k. Mindkdt v6rosa kezdetkezdetdtll adminisztratfv-katonai
6s kereskedelmiktizpont. A telepiildsegyik rdsze a fejedelem 6ltal lpitett v6r
(fellegv6r,gyetyinyec;k6s6bbindven:kreml), ahol az els6 templomokis
6lltak.A kds6bbiekben
ez a fejedelmikozpontr6sz
Kijev eset6ben
b6viilt,pl.
vlagyimir 6s Bdlcs Jaroszlav6pftkezdsei
j6l elkuldnfthet6k.Novgorodban
m6s a helyzet,itt a fejedelmirezidenciaa v6rosonkivtilre keriilt, az eredeti
gyetyinyecetnem b6vftett6k.A ,,fellegv6r" alatt mindeniitt megjelent(ek)a
suburbium(ok):a podol, majd posza4 k6s6bbszloboda,ahol a k6zmfiveskeresked6csoportok6ltek.A k6t nagyv6roseset6ben
tiibb ilyen r6szis l6t-
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rejott, ezekaz l ,n.,,konci"-k (v6gek),amelyekszerinta vdrosokbels66lete
is szervez6diitt.Kijev kb. 70 hekt6rnyiteriileten helyezkedettel; fdldsdnc
6s r66pitettfaszerkezetbiztosftottaa telepiildsv6delm6t.A v6delmetszolg616 er6ditm6nykb, 11 m magas,a r66pftettfaszerkezettelegytitt helyenkdnt
ellrte a 16 m-t. Atlagszdlessdge
27 m volt, hosszatjsszesen
3,5 km. Ez az
er6dftm6nynagys6g
csak a fejedelmi ktizpontravonatkozik.
E k6t, val6ban,,vil6gvdroson"
kfviil a kereskedelemben
fontosszerepet
j6tszottakmitr a korai id6szakbanazok a telepiildsek,amelyekal0. szazadban Bizdnccalktjtdtt kereskedelmiszerz1d€sekben
szerepelnek,6s BiborbansziiletettKonstantin csdszdris ismeri 6ket. Ilyenek pl. Csemyigov,Perejaszlavl,Szmolenszk,
Visgorod6s Ljubecs.Csernyigov6s Szmolenszkfel6pit6sehasonl6a kijevi, novgoroditfpushoz:eredetilega gyetyinyec/podol
kett6ss6g6ben
kialakul6 telepiil6sek,csak l6tsz6muk,jelent6sdgiikvolt kisebb.Perejaszlavleset6bena v6delmifunkci6 hangsflyosabb,
a telepiil6s
fekv6semiatt is jobban v6dhet6,h6romoldalr6l foly6 vette kijriil. Visgorod
jtitt l6tre.A kett6kiiziil Ljubecsetkutattiik
6s Ljubecsfejedelmirezidenciakdnt
alaposabban,
rekonstrukci6ja
is elkdsziilt.Visgorodnak6s a k6s6bb6pnhBeIgorodnakKijev szempontj6b6l
,,6rtorony"vagy,,el6v€d"szerepevolt. Hasonl6
cdllal 6piilt egy egdszv6delmirendszera sztyeppel6rintkez6r6szeken:Kijevhez tartoz6anpl. Kanyev,hrub, Torcseszk;Halicshoz tartoz6anKucselmin,
Bakota,usica. A volgaibolgdrokkalszemben6piilt a vlagyimir-szuzdaliteriilet peremviddk6nNyizsnyijNovgorod.A fejedelemsdgek
ad6ztat6tev6kenys6g6nekb6vtil6senyomdnjiittek l6tre a pogosztok,
pl. Novgorod6szakiir6nyf terjeszkeddse
sordn,ahol sz6mottev6
katonaiellen6ll6sba
nemtitkoztek.
A pogosztid6vel telepi.il6ssd
vdlhatott,noha eredend6ena fejedelmi hatalmat megtestesft6,
ad6szed6ssel
megbfzott6rhelynektekinthet6.
A falu jellegf teleptil6seket(szelo)ott taldljuk meg, ahol a f6ldmfvel6
kdztiss6geklak6helye van. L6tiiket a Pravda alapjdnbizonyitani lehet. A
kijevi id6szakbanaz obscsina(faluktiztiss6g)
elnevezds
nem fordul el6, helyette a v6rs6gilegdsszetartoz6
koziiss6g(verv),illetve a jogi szempontb6l
egys6gkdntkezelt, de nem felt6tleniil rokonokb6l6116,fiktfv rokoni koz6ssdg(mir) szerepel.A Pravdarendelkez6se
szerintezt a ktjztjss6getterhelte
az ldrn.idegenvdrdij (gyikaja vira) megfizet6s6nek
kdtelezetts6ge,
amikor a
kdzelbenholttestrebukkantak,6s nem keriilt el6 a tettes.Az agrdrstruktrir6b6l fakad6 kiilonbsdgekkelmagyardzhat6,
jelen van
hogy p6rhuzamosan
mind a kiscsal6di gazdillkodilsrautal6 dim (fust), mind a nagycsalildigazd6lkod6stkifejez1 szelo (falu).

A t6rsadalom
A FEJEDELEU
EST1SENNTB
A keleti szli4vtdrzsek6l6n m6r a legkor6bbiadatokalapj6nis a fejedelem
(knyaz)6llt. A PVL a ,,tengerentrilr6l" hfvott var6g-ruszokvezetlit is fejedelmekneknevezi. A Kijevi Rusz ldtrejtitte ut6n ugyancsakfejedelmekrdl
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sz6lnak a hfrek, kdziiliik emelkedik ki Kijev ura, a nagyfejedelem. Ezen
adatok azt a v6leked6st er6sitik meg, hogy a fejedelmi hatalom eredete a
torzsi-nemzets6giviszonyokban gytikerezik. A Kijevi Rusz mint tdrzsszdvets6g 6s a keleti szl6v ttjrzsek dsszefogdsa,,termeli ki" a nagyfejedelmi
stdtust, teh6t szerves folytatdsa a kordbbi fejl6d6snek. Nem ktjvetkezett be
olyan min6s6gbeli v6ltoz6s, mint m6sutt a kir6lys6g 6s a ldtrejtittdt szimboliz6l6 kir6lykoron6z6s. A nagyfejedelemnek a ttjbbi knyaz kijziil val6 kiemelked6s6bena torzssztivets6g (Kijevi Rusz) l6trejiitt6t ldtjuk, mfg a fejedelmeket nem ttjrzssziivetsdgi, hanem csak torzsi vezetdknek tartjuk.
A fejedelmek tev6kenysEg€r6lcsak a Kijevi Rusz megsziiletdseutiin rendelkeziink adatokkal, els6sorbana nagyfejedelemr6l vannak inform6ci6k.
A nagyfejedelem hadat vezet, ddnt a hdboni 6s b6ke iigy6ben, a vall6si
k6rd6sekben v6lem6nyt nyilv6nit, 6s 6 az igazsdgszolgdltatdslet6tem6nyese.
A hadakozdssor6n a fejedelmek egym6ssalkonfliktusba keveredhettek(l5sd
pl. Igor 6s a drevljan Mal eset6t), de Bizdnc ellen vonulva 6s a sztyeppi
harcok sor6n a kijevi nagyfejedelem mellett ott kellett lenniiik a Kijev sz6m6ra ad6t ftzetf tcirzsekfejedelmeinek 6s haderej6nek.Sajnos, a korai id6kre eztmeger6sit6 adatunk nincs, de a k6s6bbi gyakorlat alapjdn 6s a sztyeppi
szokdsok ismeret6ben ez val6szinfisfthet6. Az ,,egdszRusz" nevdben b6k6t
€s Bizdnccal szerz6d€stkot6 szem6ly ugyancsak a nagyfejedelem, m6s fejedelmek jelenldt6rdl nem sz6l a PVL, csak a kfsdrettagoknev6t sorolja fel.
A fejedelemnek a pogdny vall6si rftusban bettilttitt szerepdr6legyediil Vlagyimir tette tanriskodik, mid6n az isteneket 6br6zol6 idolokat fellllittatta a
kijevi v6rhegyen. A fejedelem igazsdgszolgdltat6sijogktir6t a Pravda cikkelyei alapj6n rcgisztrillhatjuk. A passzusokjelent6s rdsze szokdsjogonalapul6
rendszert eilft el6nk, igy bizonydra a fejedelem bir6i funkci6jdnak is kor6bbra visszanyfl6 eredetevan.
Ha nem is az adatok b6s6gdvel, de rigy v6ljiik, m6giscsak igazolhat6,
hogy a fejedelem mint ttirzsi-nemzets6giel6kel6 kertil el6nk a legkor6bbi
forr6sokban. A tdrzsi-nemzets6giviszonyok kdzepette pedig sz6rmazdsa,
v6rs6gileg el6kel6 volta predesztin6ltaerre a szerepre.A Kijevi Rusz mint
tcirzssztjvetsdgl6trejtittdvel egy ,,fejedelmekfelett 6116fejedelem", azaz a
nagyfejedelem (velikij knyaz) kiemelkeddse tijrt6nik meg. Az els6 nagyfejedelmek a var6g-ruszokkdziil keriiltek ki, de,a 10. szdzadfolyam6n - Szvjatoszlavt6l kezdve - szl6v neveket viseltek. Ugy gondoljuk, hogy a n6vaddsi
szok6s megvilltozdsa mtigiitt a vardg-rusz el6kel6k elszldvosoddsa,a helyi
szl6v el6kel6kkel val6 gyors osszeolvadi4sa
hriz6dik meg. A var6g-ruszfejedelmek Kijevbe lrkezve keriiltek szorosabb(illetve v6rs6gi-rokoni) kapcsolatbaa szl6vokkal, m6gpediga Kijev ktirny6k6n 616poljan torzzsel.Nem
lehet v6letlen, hogy a 12. szdzadeleji PVL a szl6v ttjrzsek kijziil a poljanokat
emeli az els6 helyre, a var6g-ruszok kijziil is azokat, akiket a Il-12. szdzad
fordul6jrinak fejedelmei 6seik kiiztitt tartottak sz6mon. E szempontb6l vil6gos, mi6rt nem maradt fenn m6s keleti szl6v ttjrzs el6kel6inek ndvsora,
hiszen 6k ellenfelei voltak a poljan-vardg/rasz tijrzsi el6kel6knek, akiknek
kezln a nagyfejedelmi hatalom megszildrdult.
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keriiltek ki ebb6l
A Kijevi Ruszldtrejdtteut6nnemcsaka nagyfejedelmek
fogva fejedelaz elitb6l. A nagyfejedelemlesz6rmazottaitszdrmazdsukn6l
meknek tekintett6k,dltaluk val6sult meg az egyre ntivekvd teriiletfi Rusz
ir6nyft6sa. A fejedelmi hflzassdgokfontosabb esem6nyeir6ltudunk, de
messzenem mindegyikr6l,hiszena fejedelemle6nygyermekeinek
sokszor
m6g a sziilet6s6tsemjegyeztdkfel. A fejedelmi,,csal6dfa"n6i 6gaez€rtigen
hianyosanmutathat6be. Adatok hijdn v6lem6nyiinkcsup6nfelt6telez6s:a
kijevi nagyfejedelemfiai az egyesk6s6bbmegh6dftottkdzpontokbakertilve
a kordbbi tdrzsi k6zpont elitj6hezhizassdgokkalktitddtek.Ez lehetettaz a
szem6lyikapocs,amely h6tterdtadta pl. olyan mer6szldpdseknek,mint a
Kijev szdmdrafrzetend6ad6 visszatartilsa.
M6sr6sztfgy 6rthet6a helyi elit
ragaszkod6sa
bizonyosszemdlyekhez.
E konkr6tannem igazolhat6kapcsolatoknaktrilzottjelent6sdgetsemmik6ppen
semakarunktulajdonftani,hiszen
a fejedelemszem6ly6nekgyakortael6fordul6 megvillasztdsa,
hfvdsavagy a
fejedelemelkergetdseennekn6milegellentmond6helyzetr6l 5rulkodik.
A tdrzsi-nemzets6gi
elitb6l kiemelked6fejedelemkatonai,bir6i, spiritu6lis iigyekbenddnt6sijogk6rrel volt felruh6zva.Kivdlts6goshelyzetdtel6kel6
szdnmazdsdn
ak kdsziinhette,de e privile giz 6lt helyzet iinmag6bansemmik6ppensemjelent monarchikushatalmat,m6g kevdsbl azt, hogy a fejedelem azonnalftjldbirtokosis volt - amint azt a szovjetkorszaktdrt6n6szeinektiibbs6gevallotta.A fiildbirtokldscsir6j6nak,de legal6bbisaz egy
teriilethezval6 rugaszkodds
megnyilv6nulds6nak
a m6r emlftett 1097.6vi
ljubecsi meg6llapoddst
tekintjiik. A fejedelmekzs6km6nyb6l6s az alfvetett
ttjrzsek ad6j6b6lsz6rmaz6jiivedelme mellett a 12. szdzadramutatkoztaka
ftjldbirtokl6s els6 jelei, pl. amikor Rosztyiszl.av
Msztyiszlavicsfejedelema
szmolenszkiptisptiks6gnekmegalapft6sakor
k6t falut is adom6nyozott.A
piispdksdgszdmdrak6sziilt irat (gramota)1150-redat6lt,nohaaz els6 szmolenszkipiispdkiitm6r 1136-banemlitik az dvktinyvek.
A fejedelmi hatalomlegitim6l6 tdnyez6itvizsgdlvamegdllapfthat6,hogy
nincs korondzds,csak,,tr6nraiiltetds". Ugy tfinik, e mozzanatmegmarada
vil6gi keretekkozdtt, 6s hidnyzik bel6le az a spiritu6lismeger6sftds,
amely
az uralmat ,,Dei gratia" (Isten kegyelm6b6l)eredezteti.Az intronizdcidt
(,,sedena stol otca svojegoi dedasvojego",azaz:,,apja6s nagyapjatr6nj6ra
iilt") kfs6r6 hfrad6smegfogalmazdsa
csupdnaz uralom csal6disz6lon igazolhat6jogoss6g6tbizonyitja.Az a n€hdnyoklev€l (usztav),amely a korb6l
") formul6valkezd6fennmaradt,az ,,En,a fejedelem
..)' (,,Szejaz knyaz...
dik, majd a Szenthdroms6gra
utal6 mondatktiveti, amely a fejedelemkereszt6nyvolt6r6l tanriskodik.A nagyfejedelemn6l
kisebb rangri fejedelmek
eset6bena nagyfejedelemt6lkapott felhatalmaz6svagy a helyiek kdzremfkdd6se(hfv6s,vdlaszt6s)teremtettemeg a legitim6ci6t.
Vitatott k6rd6s a nagyfejedelem6s a ttjbbi fejedelemegym6shozval6
viszonya.86r a fejedelmi dinasztirinbeliil a rokons6gt6nye fenn6ll, az id6
mflt6val az egyer\generdci6kon
beliil a rokonsdgifok tekintet6bent6volodds
kovetkezikbe. Altal6nos tiirekv6snekmutatkozik,6s de iure el is ismerik,
hogy a fejedelmi dinasztidnbeliil minden feln6tt f6rfi jogosult a dinasztia

33

hatalm6b6l (6vedelmeib6l, presztizs6b6lstb.) r6szesiilni;ugyanakkorde
facto a t6volabbirokons6gkiszorft6sdrattirekedtek.A jog szerintmegfogalmazottelv a dinasztiafeln6tt f6rfi tagjai kiiztjtt a rangid6ssdg(szeniordtus)
alapj6nteszkiiltinbs6get;a torekvdsekpedigaz els6szi.ildttijog (primogenitura) megval6sft6s6ra
ir6nyulnak.A fejedelmekkoziitti kapcsolatrendszert
az 6vkcinyveka rokoni kapcsolatokjeliil6s6rehaszn1Jtkifejezdsekkel(apa,
firi, fiv6r) jeliilik. A konkr6t v6rs6gikapcsolatokaz oldalilgirokonokktjztitt
nem egy6rtelmfek,m6gisa kozvetlenv6rs6gikapcsolatrautal6 fogalmakkal
irjek le. A jelensdg magyardratdulaz szolg6lhat,hogy a Kijevi Ruszbana
kereszt6nys6g
felvdteleutdn, amelyetaz 6llaml6trejttttdvelazonositunk,nagyon lassanbomlottakfel a kor6bbi v6rsdgi-nemzetsdgi
k6tel6kek,nem ldpetthelyiikbeegy szemdlytelen
int6zm6nyikapcsolatrendszer,
amelya nagyfejedelem6s a ttjbbi fejedelemkiizti viszonytobjektfvebbdtette volna. Azaz
biztosftottavolna a legf6bb hatalomrajogosultak kiir6nek szfikiilds6t6s a
dinasztiattibbi tagjrdnakaz el6kel6kcsoportj6hozval6 idomulds6t.
V6gs6 soron a tdrsadalomcsricsdna v6rs6ginemzets6gi
el6kel6k egy
csoportj6tl6tjuk, amelynekdifferenci6l6d6sa
igen lassanhaladel6re.A differenci6l6dds
bizonyosegy6neknek
jelzi:
a csoportonbeliili kiemelked6s6t
pl. a 12.szdzadkiizepdn,az l in.,,duumvirdtus"idejdn,amikoregyszerre
k6t
nagyfejedelemis volt, lltezett az apdvil-fiivd fogad6sszok6sa,amely a val6s rokoni kapcsolatokhely6beegy fiktfv rokons6gotldptetett.A12. szdzad
m6sodik feldben mfkiid6 ,,duumvir6tus"a kezdetekut6n nemcsakszem6lyek, hanemrajtuk keresztiil dinasztiadgak
ktjzti hatalommegoszt6si
m6d is.
Ugy trinik, ez a gyakorlatsikeresebbvolt, hosszabbideig fenn6llt, mint a
Bdlcs Jaroszlav6ltalelrendelt,,triumvirdtus"(az a rendszer,mikor h6rom
egyenl6r6szjutott a h6rom legid6sebbfiv6rnek, a fiatalabbakpedig l6nyegesenkisebbvolosztyokatkaptak).A m6sikp6lusonvanp6ld6nka dinaszti6b6l
val6 ,"kihull6sra"is, amiheza volosztyndlkiilis6g
vezetett.Bizonyfuagyakoribb
ez a jelens6g,rim a kr6nikacsak olyan eseteketjegyzettle, ahol a volosztyszetz1sreigen szfv6santdrekedtek.A fejedelmekkdztjtti kapcsolatrendszer
tehdt egyrekev6sb6fiiggtitt a val6srokonikapcsolatokt6l.
A fejedelmeksz6mi4ra
alapvet6volt, hogy 6n6ll6jdvedelemhez
(voloszty)jussanak,amelynem ftjldbirtokot,hanemaz adottteri.iletr6lbeszedett
jelentette.Ftildbirad6jiivedelmet
tok hfjr4nindokolatlana fejedelmekkiizti kapcsolatrendszerre
a vazallit6sfogalmdt alkalmazni, ahogy ezt az orosz nyelvf ttirtdneti szakirodalomban
nemegyszerteszik. A vazallitds fogalmdnakegy olyan kit6gft6sapedig,
amely lehet6v6teszi a nemzetsdgiviszonyokraval6 alkalmazds1t
is.v6lem6nyiink szerintsziiksdgtelen,6s csak nehezitia fogalmi tiszt6nl6t6st.
A fejedelmekkiv6l6s6t,kiemelked6s6t
a tdrzsi-nemzets6gi
el6kel6kkijziil
a fejedelmi kfs6ret (druzsina)segftetteel6. A kfs6retjelenldte 6ltal6bana
boml6tdrzsi-nemzets6gi
t6rsadalmak
saj6tja,fgy specifikusjelensdgea Kijevi Rusznak.A kfs6retekmegjelendse
a t6rsadalomdifferenci6l6ddsdnak
term6szetesvelej6r6ja.A fejedelemszdmdra,akinek a kfs6rettagoka szolg6latdba szeg6dtek,a kfsdretl6te dnmagdbanolyan lehetdsdgetteremtett,hogy
akaratdta kdrnyezetdben6rvdnyesftenitudta. Az eredetilegt6rzs-, illetve
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nemzetsegf6fejedelmek(knyazok)szdmdraa var6g-ruszokmegjelen6sea
kelet-eur6pait6rs6gbennagyjelent6s6gfvolt: a keresked6-harcos
var6gok
a keleti szl6v el6kel6kkozremflkijd6s6vel
tudtdkad6fizet6jiikk6tenni a kdrny6k tdrzseit.A harcoselemekbe6piil6sea keleti szl6vknyazokkfs6ret6be
a fejedelmi kiildnhataloml6trejdtt6tgyorsitottameg. A kfs6retvolt - mindeniitt - az a ktizeg, amely legkiinnyebbenfogadtabe 6s tudta asszimil6lni
a kiilijnf6le etnikai ktizegb6l6rkez6ket.A kis6retenbeliil ugyanisaz eredet
mdr nem volt ldnyeges,a fejedelemszolgdlatahozta,,ktiziis nevezflre"a
tagjait.Tov6bbisorsukis ett6l ftiggdtt,a fejedelemt6lnyertjuttat6sokt6l.A
fejedelmekszdmdraaz idegeneredetfi(nem helyb6li szldv) kfsdrettagok
fontosabbakvoltak a helyb6liekndl(nohailyen kfsdrettagokkal
is sz6molni kell), mivel a fejedelem szolgilatdban6s parancsaiv6grehajt6s6ban
nem
jelentettvisszahriz6er6t saj6tnemzetsdgiik.
A szolg6latokfejdben a fejedelemnekgondoskodniakellett kfs6ret6nektagjair6l(6lelem,ruhdzat,fegyver).
Az ad6knem mindig voltak elegend6kerre. Amint li{ttuk, az vezetetta I0.
szdzadban
6lt Igor fejedelemhal6l6hozis, hogy duplamennyisdgfiad6ralett
volna sziiksdgea kfs6retig6nyeinekkiel6gft6s6hez.
A hianyz6 j dvedelmekp6tl6sdraindftottakegyre-m6srazsfkm{nyszerz6
(,,kalandoz6")hadjdratokat.Els6sorbanKonstantin6polyra6s a Fekete-tenger melletti gdriig keresked6v6rosokra
tdmadtak,ahonn6tolyanjavakat tudtak zsdkmdnyolni, amelyekre ad6 form6j6ban nem lehetett szert tenni.
Ugyanezenokb6l a kdnyszererej6velhatott a keleti szl6v tiirzsek kijzdtti
tov6bbih6dftds:az ad6kmennyis6g6tntjvelte.A prdmek,illetve a hadjdratok
sor6nejtett foglyok elad6saa fejedelmetrijabbjtivedelemhezjuttatta. A nagyobbjiivedelem nagyobblfitszdm:dkfs6ret eltartdsdttette lehet6v6.Akezdeti iddbena kfs6retnekbizonytra szerepevolt abban,hogy a fejedelmeka
dnyeperivizi it kereskedelm6t
meg tudt6k ad6ztatni,mfgnemmindez,,szok6ss6"v6lt. Kijev el6nydsftildrajzi helyzetehozzdjilrult,hogy a nagyfejejutott, mint a tdbbi, hadelem nagyobbzs6kmdnyhoz6s ad6jiivedelemhez
sonl6 m6donkiemelked6tdrzsi-nemzetslgiel6kel6.Ez a kdriilm6ny is el6segftettea nagyfejedelmim6lt6sdgl6trejitttdt.
A kfs6retl6te a fejedelemsz6m6rael6nyiiketbiztosftott,de kiitelezetts6gekkel is j6rt, a fejedelemegybenfiiggiitt is bizonyosmdrt6kbena kfs6ret6tdl. A kfsdrettagokkal(druzsinyiki)id6r6l id6re tan6cskozott(dumi). Kezdetbena fejedelemkdzvetlenkdrnyezet6ben6lt minden kfsdrettag:egytitt
laktak, ktjztisendtkeztek.A 12. szazadt6laz frott forr6sokb6lismerjiik az
er6d(tm6nyek
,,s7enyi"-neknevezettr6sz6t,ahol a fejedelemtisszegyfiltkfs6ret6nektagjaival,6s lakom6zott(pir). A szenyi aftgdszeti adatokalapjdn
fedett,de nyitott oldahi 6pftm6nyvolt, ahol kedvez6tlenid6j6rdsesetdnegy
nagyobbcsoportis kdnyelmesen
elhelyezkedhetett.
Hi6batart6zkodotta fejedelem kdzel6bena kfs6retmindentagja, nem egyenl6enrdszesiilteka j0vedelmekb6l,a kfs6retenbeliil is kialakult egy hierarchia.Ennek els6 jelek6nt 6rtdkelhetjiika Rdvid Pravda azon cikkelyeit, ahol egyes fejedelmi
tiszts6gvisel1k(ognyiscsanyin= udvarispiin
, sztarsijkonyjuh= f6lov6szmester) vdrdija a dupl6j6raemelkedett.Egy szfikebb6s egy tdgabbkdr form6-
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l6dott, a kisebb 6s a nagyobbkfs6ret,a szl6v sz6hasznillat
szerintifjabb 6s
id6sebbkfs6ret.
A kis6rettagjai 6ltal6banfegyveresszolg6lattaltartoztaka fejedelemnek.
Az ,,6tlag" fdl6 kiiltinlegesmegbfu6ssallehetettemelkedni,ez kedvezetta
kfs6rettovdbbi differenci6l6d6s6nak.
A fejedelem6s kis6retenem tart6zkodott 6lland6anugyanazonhelyen.A voloszty igazgatdsfvala kfs6rettagok
kdziil bizott meg valakit, akit namesztnyiknek
vagyposzadnyiknakneveztek.
Ha nagyobbhadattoborzotta fejedelem,a vojevoda(hadvez6r)6s a tis4jackij (ezredes)voltak segits6g6re.
A kfs6rettagokkdziil azokemelkedhettek
ki,
akik megbfzhat6s6guk
alapj6nlehet6sdgetkaptakegy-egyfontos feladatellfitdsfua,a szirmazdsitt nem jdtszott szerepet.A poszadnyik6s a vojevoda
els6sorbannem a fejedelemkdrnyezet6benteljesftettszolgdlatot,ezilltal a
sz6frzikai 6rtelm6bent6volabbkeriiltek a fejedelemt6l,a pluszfeladatpedig
kiemelte 6ket a kis6rettagokktiztil. sztiks6gszerfi,hogy a fejedelemt6lnagyobbjuttat6sjdrt nekik. A PVL a fejedelmihelytart6katbojdroknaknevezi.
A bojdrok teh6t eredend6enszint6na kfsdrettagjai voltak, a fent emlftett
okok miatt azonbanigen hamarlev6ltak onnan.
A boj6r sz6 etimol6gidjavitatott, hogy tudniillik szl6v vagy t0r0k eredetfi-e. A szl6v etimol6gia szerint a ,,bo(l)jarin" a ,,boj-" vagy ,,bol-" t6b6l
sz{rmazik,az els6 v6ltozat,,harcos",a m6sodik,trrzgy,hatalmas,t6bb" jelent6sttulajdonfta sz6t6nek.A tdrok nyelvb6l val6 szdrmaztatds
a mdsodik
verui6vaLcseng 6ssze: a ,,bojar"=,,nagy,gazdag,nemes" alapjelentdsb6l
szdrmazik.Bdrmelyik sz6etimol6gi6b6lindulunk ki, az a bojdrr6teghelydt
a harcoskfs6rettagokleggazdagabbjai
kdzottjelOli ki. A fejedelmihelytart6i
szerepv6lhet6ena fejedelmijdvedelmekbegyfijteseben
is fontos pozici6hoz
juttatta a boj6rokat.Ezt jelzi pl., hogy a kijevi megmozduldsok
idej6n(1068,
llr3, lL47) a ,,n6pharag"elleniik irdnyult: hiaaikat feldrilt6k, kifosztott6k.
Sem a PVL-ben, sema Pravddbannincs utal6sarra,hogy a boj6rokf6ldbirtokosoklettek volna. A bojdr-fejedelemviszonyegy 6talakul6banl6v6 kfs6retviszony,amely a fejedelmij6vedelmek,,t6pldl6sra"(kormlenyije)6tengedett r6sz6nkeresztiildrvdnyesiilt,6s magdbanhordtaa boj6ri fliggetlened6s
lehet6s6g6t.
A fdldbirtok l6te vagy neml6tea boj6rok esetdbenm6g kev6sb1igazolhat6 vagy cdfolhat6,mint a fejedelmek6s az egyhdzeset6ben.Halicsi teriileten a 12-13. szdzadfordul6j6nfell6p6 er6teljesbojdri oppozfci6miigtttr a
fejedelemt6lval6 teljes fiiggetleneddstl6tjuk, amelynekalapja a ftildbirtok
lehetett.A bojdri fdldbirtokldstbizonyft6adatainkcsak a l4-r5. szizadb6l,
Novgorodb6lvannak.A t2. szdzadban
a fejedelmek,diplomatdi" is a bojdrok kOziil keriiltek ki. N6v szerint ismerjiik pl. Pjotr Boriszlavicsot, aki
szdmtalaniigyben jdrt el rzjaszlavMsztyiszlavicsnagyfejedelemmegbizds6b6l.A boj6rok id6nk6ntfelkerest6ka fejedelmet,hogy tan6cskozzonveliik. v6glegesleszakaddsuk
az egykori kfs6retr6la 13. szdzadv6g&ek6vetkezett be.
A kfsdret m6sik r6sze megtartottaszoroskapcsolatdta fejedelemmela
sz6 frzikai 6rtelm6benis, hiszentov6bbrais egy feddl alatt 6ltek. A kisebb
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kfs6ret tagiait az iisszefoglal6,,grigy"l,,grigyba" sz6valjeltiltek, amely a
skandin6v,,grid"-b6l szdrmazvaszem6lyesszolgdt,testdrtjelent. A fegyveres kfs6retenbeliil is lezajlott egy differenci6l6d6sifolyamat, az idetutoz6
csoportoka kiivetkez6kvoltak:gyetszkije,otroki,paszinki,koscsei,csad(o).
A gyetszkijea kisebb k(s6retfels6 r6tege,tagjai ott voltak akkor is, amikor
a fejedelema boj6rokkaltan6cskozott.
A gyetszkijecsoportszabadokb6l6llt.
A forrdsokbana 12. szazadt6lkezdvefordulnak el6; de ink6bb a r1szfejedelmi korszak szerepl6i.Tulajdonkdppena nyugat-eur6paiministerialisoknak felelnek meg. Az otrokinak nevezettszemdlyeka fejedelemkdrnyezetdneknem szabadtagjai kiiziil kertiltekki. Egy nevezetesotrok a m6rtfrhal6lt
halt (1015)6s k6s6bbszenttdavatottBorisz Vlagyimirovics
fejedelemszolg6ja volt, a magyar szdrmazdsiGeorgij, aki ur6t vddelmeztea r6tiir6 gyilkosokkal szemben.A paszinki €s a koscseiszint6na 12. szdzadt6lvannak
jelen a fejedelemkfs6ret6ben,de ekkor sem szerepelnektril gyakran.Az
ut6bbiaka druzsin6bakeriilt ttirdk (kun) elemeklehettek.Mindkdt elnevez6s
a fejedelemudvari szolgdit takarja. Andrej Bogoljubszkijmegtrldsekor
(1174)a novgorodikr6nika sziivegeszerintcsak egy fiatal koscsejvolt a
kdzel6ben.Ez esetbengondolhatunkvolgai bolg6r szdrmazflsrt
egydnreis,
mivel a vlagyimiri-szuzdalifejedelems6gben
tiibbszriris szerepelneka kfs6rettagok sordban.A fejedelemktirnyezet6neklegals6bbrendfi szolg6l6iaz
dsszefoglal6
n6vencsaddnaknevezettcsoport.
Ahogy a fejedelmekegymdskdzti viszonydnakleirdsdraa rokons6gifokot jel6l6 terminustechnicusokatalkalmaztdk,a fejedelem6s a kfs6rettagok
viszony6banugyancsakezek domindltak.Mindez a nemzetsdgit6rsadalom
lassri 6talakul6s6nakkfs6r6jelens6ge.
A nagyobb 6s gyorsabbanfelboml6
druzsin6b6lv6ltak ki a boj6rok,akikb6l a l2-I3. szdzadfordul6j6t6lkezdve
fokozatosanalakult ki egy ftjldbirtokosrdteg,de a kfs6retheztartoz6skdlddkzsin6rjdtmdga 13. szdzadv6g6nis viseltdk.A kisebbkfs6ret6talakul6sa
szint6nlassanhaladt: a fejedelmiudvartartdsform6l6dottki bel6le, de csak
a 12. sztzad legv6gikezdetekut6n- hosszan6tnyrilvaa rdszfejedelemsdgek
idiszakdba- fejez6dtittbe. A fejedelmiudvartartdslegfontosabbtisztsdgvisel6jea rabszolgajog6ll6sriholopokktjzi.ilkikertill tyiun 6s kljucsnyiftvolt;
de ismeriink mecsnyiker(kardhord6),biricset (6r), dajk6t,nevel6t.A kijevi
korszakban6s a r6szfejedelems6gek
kialakul6saidej6n a fejedelmekm6g
igen ktizel {lltak a t6rsadalomeg€szdhez,
udvaruk inkdbb egy venddgeket
magakdrd gyfrjtfludvar volt, nem pedig gazdillkod6siegysdg.
A kfs6reteka 9-10. szinadbanvardgelemekkeltitltddtek fel, a 12. szazadt6l
a sztyeppitrirbk elemkeriilt trilsrilyba:6szakona volgaibolgdrok,d6lenpedig
az uz, tork, kun n6pessdg
volt jelen nagyobbsz6mban.Amilyen viszonyjellemeztea fejedelmet6s kfsdretdt(rendszeres
kn6cskoz6sok6s lakomrik),dgy
(rhat6le a nagyfejedelem
6s a tobbi fejedelemkapcsolatais. Id6nk6ntidsszejtiveteleikre, tandcskozflsaikra,
gyfildseikretdbb kifejezdstis haszn6lnak:sQom,
szjezd,szobor.V6gs6sorona nagyfejedelem
6s a tdbbi fejedelemviszonyaegy
virtudliskfs6retviszonynak
foghat6fel; egy olyan saj6tosrendszernek,amely
sem biz6nci, sem kazdr minta alapjflnnem vezethet6le.
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A SzABADSAc
6s rUcc6sEcripusar
A tdrsadalmikiiltinbsdgek6s a differenci6l6d6slegobjektfvebbp6ld6it a korai tdrv6nyekb6lmerithetjiik, pl. a gyilkossdgesetdnkiszabhat6v6rdijak
tisszeg6b6l.A Rdvid PravdaBdlcs Jaroszlav-korir€sz6b6lszdrmazika vdrdfj fizet6s6nek,,alapszcivege",
ugyanisekkor a vdrdij mellett megengedika
v6rbosszritis a legkiizelebbihozzdtartoz6k(apa,fif, testvdr,unokatestvdr)
szdmdra.A szabadember (muzs) v6rdija 40 grivna volt. N6h6ny lvtized
mflva, Btilcs Jaroszlavfiainak ,,triumvir6tusa"idejdn a szabademberdrt
fizetend640 grivna mellett megjelenta dupla vdrdij (80 grivna), ha a gyilkoss6gota fejedelemszolgillatdban6116szem6ly- pl. ognyiscsanyin,fejedelmi tyiun, konyjuh (azaz:udvarisp6n,bels6 szolga,lov6sz)- s6relmdre
ktivettdkel. Szabadn6 megdl6s66rt
csakf6l v6rdfj jdrt.Ha szolga(rab)esett
iLdozatul,hat grivna volt a v6rdij - ez a szolgapiaci 6r6nakfelelhetettmeg.
,,Dupla szolgavdrdij",azaz 12 grivna volt fizetend6,ha az illet1 fejedelmi
szolgflatban6llt, pl. a fejedelemfalusi eliilj6r6ja (sztaroszta),rabdajkavagy
gyagyko,azaza fejedelemgyermekeineknevel6jevolt. A szmerd,a rjadovics 6s a holop haJillaeset6n5 grivna volt fizetendd;valami okn6l fogva a
szolgdkn6lalacsonyabbrataks6lt6k- noha nem sorolt6k kdzdjtik - 6ket.
T6rsadalmiktilonbsdgekmutatkoznaka testi s6rt6sekeset6benkiszabottbfrs6goktisszeg6n6lis. Itt els6sorbanazokozotts6riildsekalapj6nszabfilyoztilk
a bi.intet6st,
de 6leshatdrhiz6dott a szabadok6s a szolg6kmegftdl6sekdziitt.
A szolgrik dltal okozott kdrlrt 6k maguk nem feleltek: a szolg66rtur6nak
kellett j6t6llnia anyagilag.Kiemelt helyzetreutal, hogy vit6s tigyekben,ha
az tllet1 var6g vagy m6s el6kel6 volt, nem kellett a bfr6s6gel6tt tanft 6llftania, megel6gedtekaz eskiij6vel. A tdrsadalmiberendezked6shez
6rt6kes
adal6kaz idegenv6rdij esete.Ha holttestettal6ltak,illetve nem volt meg6llapfthat6a gyilkos szem6lye,akkor annaka kdzdss6gnek
kellett egyiittesen
kifizetnie avlrdij iisszeg6t,amelynekkcizeldbena holttestetmeglelt6k.Ilyen
esetbena kdztiss6gmagaddntbtteel, milyen ari4nyban
osztjafel tagjaikiizdtt
a kifizetend6iisszeget.
A ttirv6nyekalapj6na t6rsadalomsz6ls6rdtegeitlehet kdnnyenelkiiltiniteni: a fejedelem szolg6latdban6116elitet, a dupla v6rdfjasokat;illetve a
teljesent6rgyk6ntkezeltholopokat,akikdrttulajdonkdppenvdrdijat semkellett fizetni, csak az fuat megtdrfteni.A holop a bfr6sdgel6tt nem tanriskodhatott. A tfusadalomzom6t a jogilag szabadokalkottdk, akikdrt 40 grivna
vdrdij jdrt. Az egys6gesen
szabadnakmondottakktjztitt l6nyegesgazdasdgi
kiiltinbs6gekmutatkoztak,6ket fenyegetteaz elad6sod6sveszdlye,ami akdr
szabads6guk
elveszft6sdvel
is jdrhatott.A,,kdztes"r6tegekhelyzet6nek
meg6llapit6saa legnehezebb.
A szem6lyiikbennem szabadr6tegekktiztltt a legals6fokon a holopok
6lltak, olyan helyzetfek,mint Nyugat-6s Kdz6p-Eur6p6ban
a ,,veri servi"
(igazi szolgdk).A holopot fel lehetettkutatni, ha elsztjktjtt;ha megtaldltdk,
visszakellett szolg6ltatnigazddjdnak,
de semmikdppsemvolt szabadbefogadni. A B6vftett Pravdaszerinta holoppdvdldsnakh6romritja l6tezett:ha
valakit eladtak,illetve megv6sdroltak;ha valaki rabn6t vett feles6giilmin-
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denfajta kiktit6s n6lktil; 6s ha valaki szolg6latbaszeg6ddttmeg6llapodds,
illetve szerzfid1s(rjad) n6lki,il.Akik rjad alapj6ndlltak valakineka szolg6latdba, azokatrjadovicsoknaknevezt€k De a rjadovicsgyfjt6fogalom, el6fordulhat, hogy a megdllapod6salapj6nszolg6ldta szolg6latfajtdja szerint
jegyeztdkfel (1.tyiun, kljucsnyik).Ugyanottegy paragrafustiltja, hogy mds
riton-m6don(pl. ad6ss6g
ledolgoz6sa
c6lj6b6l)valakihezmunk6rabe6lltszem€lyt (zakup)holopp6tegyenek.A zakupokktilcsontvettekfel, ami lehetett
p6nz, nemesf6m,ilru, vet6mag;de valami ok61nem tudt6k az ad6ss6gukat
a kamattalegyiitt tijrleszteni.Ilyenkor keriilt sor arra,hogy munkdvalr6jdk
gyakoris6gaarra engedkiivetkezle atartozdst.A zakupokel6fordul6s6nak
tetni, hogy sokan szorultak16 a ktilcstin6kre,6s ebb6l a helyzetb6lneh6z
lehetettvisszakeriilnia t6nylegesszabadokkoz6.
Tov6bbi nem szabad,illetve csak korl6tozott szabads6ggal
rendelkez6
r6tegeketis tal6lunka Kijevi Ruszteriiletdn.Idetartozikpl. a cseljagy.E sz6val
rokonfthat6aka magyar,,csal6d"6s ,,csel6d"szavaink,emiatt l6tjuk helyzeti.iketa ,,h6zn6pheztartoz6szolg6l6k"fogalmdvallefrhat6nak,amit a korabeli latin fr6sbelis6g,,mansio"-k6nthatilroz
meg.A PVL-benolvashatunka
cseljagyokad6svdtel6r6l,
tdbbnyirea ,,cseljagyi szkot"(szkot=6llatvagyon)
kit6telben.Mivel adt6k-vettdk,a cseljagyhelyzetel6nyeg6benazonosvolt
a holopnaknevezettszolg66val.Hog;rm6gismegkiiltinbiiztettdk,
annaktal6n
idegenszdrmazdsa
lehetettaz oka.Ujabb kateg6riaaz izgoj, amelynemcsak
a tdrsadalomals6, hanema fels6 r6teg6benis megtal6lhat6.Az izgoj vdndorl6, k6borl6, term6szetes
kiizeg6b6l(a nemzets6gb6l)
kiszakadtegy6n.
Izgojnak nevezhet6pl. az a fejedelemis, akineknemjutott tjn6ll6 voloszty,
6s k6nytelenvolt valakineka kfsdretdbebedllni, ha harcosl6t6t meg akarta
6izni. Megesett,hogy egyik fejedelmiudvarb6la m6sikbav6ndorolt.Viszonylagritk6n emlftik a forr6soka puscsennyiki,
proscsennyikicsoportokat.
Helyzettikrea j eliil6siikre hasznilltfogalmakj elent6s6b6lktivetkeztethetiink
:
azaz felszabadftottak.
A latin meghatdrozil,,elengedettek",
,,elbocs6tottak",
sokathaszn6l6eur6paiorszdgokbanlibertinusoknak(szabadosoknak)
nevezik 6ket. Hasonl6helyzetfi,a zadusnijeljugyi csoport,az elnevezdsszint6n
felszabaditotthelyzetreutal. A dusa (l6lek) sz6 jelzi, hogy 6ket az egyhdz
szdmdraszabadftotti4k
fel, az adomdnyoz6
lelki iidv66rt.Magyarorszdgon
az
ilyeneketdusnokoknakneveztdk.
Nehezentisztdzhat6a szrnerdekesete.A szmerda Pravdaszerintfiigg6
elem lehetett,mivel megdl6s66rttit grivna vdrdfjat kellett fizetni, kevesebbet, mint egy holop6rt. A szmerdekaz elbesz6l6forr6sokbanad6t (dany)
fizettek.Esettikbenttjbbfdle6rtelmezdsre
nyflik lehet6s6g:a szabadparaszti
st6tust6l a szemdly6benfrigg6 fiildmfivesig. Ugy gondoljuk, a jelent6sprobl6m6t
az okozza,hogya l0-13. szdzadviszonyainbeliili vdltoz6sokat
adatokhi6ny6bannem lehet regisztr6lni.A t6rsadalomAtalakul6sapedig ez bizonyosravehet6- nemhagyta6rintetleni.il
ezt a csoportotsem.Eredend6ena szmerdekaleigdzottkeleti szl6vtiirzsek ad6fizet6szabadparasztjai,
ez6t kiildnbtjztett6kmeg 6ket a nagyfejedelemal6 tartoz6helyi szabadlakoss6gt6l,amely nem fizetettad6t a fejedelemnek.
A szmerdjelentdsek6-
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s6bbaz 6llamnakad6z6paraszt6rtelm6benrtigziilt. A szmerdekPravda-beli
helyzet6b6lkitfinik, hogy semmikdppensemazonosakakdzszabadr6teggel
(muzsi),akik a ti4rsadalomzdmdtalkottrdk.Ugyanakkora szmerdeka fejedelemgyalogoscsapataiban
harcoltak,6s h6boni esetdnlovat is kellett adniuk a fejedelemnek.Ez mdg a kordbbi,teljesenszabad6llapotrautal, amely
a ll. szdzadv€g6rejelentdsen
megv6ltozott.A szmerdekfejedelemt6lfiigg6
helyzetdtmutatja,hogy haldluk ut6n - ha nem rendelkeztekm6sk6pp- a
fejedelemreszilllt a vagyonuk.Ilyen kikdtdseka bojdrok 6s a kfsdrettagok
esetdben
nincsenek.
A kiildnbcizdr6tegekegym6shozval6 viszony6ratiibbf6le hipot6zissztiletett. Azokat, amelyek arraa prekoncepci6radptilnek,hogy a Kijevi Rusz
l6trejitttdt6l fogva feud6lis dllam volt, egdszlbenelvetjiik; mivel v6lem6nytink szerint ez az ercdmdnyforrdskezel6sihibdb6l sz{trmazik.Ebben az
6rtelmez6sben
a kiiliinbtiz6 id6benel6fordul6fogalmak,pl.
,,dsszecsdsznak"
a milosztnyik(miloszty= adomdny,j6t6temdny)a 12.szdzadvdgln€l kordbban nem jelenik meg a forr6sokban,6s akkor is csak a vlagyimir-szuzdali
teriileten. Ezzel szembenfigyelemre m6lt6, hogy a zakup rdteggel€s az
ad6ss6gprobl6m6val
a B6vftett Pravdaigen hosszasanfoglalkozik. Ha sz6mokatnem is tudunkfelsorakoztatnl,az ar6nyokram6gisktivetkeztethetiink.
Ugyancsakvalamif6le ardnytsejtetbizonyoscsoportokel6fordul6s6nak,
eml(t6s6nekgyakorisdga.Pl. a puscsennyik,proscsennyikcsoportok6s a
zadusnijeljugyi alig n6h6nyszorfelbukkan6elnevez6sek
a Il-12. szdzadban. A cseljagy/holophelyzet6benval6bancsak 6rnyalatnyia kiilonbsdg:
ink6bb az eredetiikbenkeresend6.Ugy gondoljuk,a rjadovics6s a zakup
kateg6ri6ttovdbbrais meg kell ki.iltjnbtiztetni,noha a kev6sadatb6laz lfitszik, hogy mindk6t csoportszolg6latotv6llalt. A rjadovicsmegdllapod6st
kdtve, a zakupad6ss6gafej6ben.Ismerniinkkelleneaz okokat 6s a feltdteleket, melyek szerint a rjadovicsokszolg6ltak.Erre sajnosnincs adatunk.
Tisztdzatlan6s k6s6bbi a najmit (najma - ktilcstin) 6s a rolejnyik (rolja=sz6nt6fold)rdteg szerepeltet6se,
hiszena ll-12. szdzadb6lnincsenek16tez6siiketigazol6adatok,csakk6s6bbiek.Felbukkan6sukat
a tdrsadalmidifferenci6l6ddshozta magdval,a vet6magkijlcsdnrepedigaz 6hs6g-esztend6k
miatt keriilhetettsor.
A sokf6le tfpusri, szolgfllatra,illetve fiigg6 viszonyrautal6 elnevezdsa
tdrsadalom mobilit6sr{r6ltanfskodik. Az ad6ss6gotv6llalni kdnytelenek
nagy szdma6s a kiilcsdn felvdteldnektdbbf6le m6dja a szabad6llapot,az
tindll6 egzisztenciaelvesz(t6sdnek
gyakori lehetds6g6revililgit 16. A puscsennyik,proscsennyik6s a zadusnijeljugyi a szolgai6llapotb6lval6 kiemelkeddslehet6s6g6tvillantja fel, de a felszabadft6ssal
valamifdle rijabb
kdtttttsdgis egyiitt jdrt: az.egyh6zkdteldkdbekeriilt zadusnijeljugyi eser6ben eg6szenbizonyosan.Osszessdg6ben
egy boml6, 6talakul6t6rzsi-nemzetsfgi ti4rsadalom
k6pe sejlik fel. A Kijevi Ruszfenn6ll6saidej6n az 6tmenetetjelz6 sokf6les6gm6g nem jutott nyugv6pontra.
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A VECSE

Kezdetbena ,,muzsi"vagy ,,Ijugyi" szavakmindenbizonnyala k6zszabadsdgot6lvez6 egydnekmegjeltil6s6reszolgdltak.Kds6bb,amikorjelz6s szerkezetbenkertilnekel6nk,mint pl. ,,lucssijemuzsi" vagy,,Ijugyigradszkije",
jelzik. A fejedelemnekis vannak,,ema kdzszabadrdteg differenci6l6d6s6t
berei" (muzsi,ljugyi), akikkel tan6cskozik,teh6ta kfsdrettagokkoz6 tartozjeliil, hiszena forrdsokszerint
nak. A ,,gradszkijeljugyi" nemkfsdrettagokat
a fejedelemakarat6nakgyakranellenszegiilnek,amit a kfs6rettagokaligha
tehettekmeg. E gradszkijeljugyi jelentkezik m6s form6ban,amikor az €vnovgorodiakstb." m6donhakrinyvek,,kijeviek,halicsiak,szmolenszkiek,
tdrozzdkmeg csoportjaikat.Teh6t valamilyenform6bana teriileti kdzponthoz tartoz6embereketjeliili. Biztosanki vannakzdrva e fogalomkdrb6laz
A,,gradszidegenkeresked6k,
akiket,,gosZty"n6venismertekRusz-szerte.
jelolt, akik kdzijtt vannak,,cerkovnijeljugyi" (egykije ljugyi" helybelieket
hiizi emberek,klerikusok) 6s a ,,sztarejsinagrada" (a v6ros szeniorjai).
Szabadvoltuk mellett sz6l,hogy alkalmank6ntfegyvertviselhettek,ilyenkor
,,voi" (harcosok)volt az dsszefoglal6nevtik. Ezt tdmasztjaal6, hogy v6lemdnyiikettesttiletkdntfogalmazhatti4k
meg,6s kdpvisel6ikenkeresztiiltudatt6k azt a fejedelemmel.Ez a testiileta vecse.
A vecsemint a vdrosoknaknevezettteleptildsekenmrikijd6 testtiletjelenik meg a forr6sokban.A vecsev6lem6nytnyilv6nftotta h6boni 6s b6ke
k6rd6s6ben,t6mogattaegyik vagy m6sik fejedelemmegvillasztds6t
a gyfil6hfvott
fejedelem
senvagy ak6r fegyveresen,6s felt6teleketszabotta
sz6m6ra. Mindezt dsszevdve,a vecsea politikai 6let aktfv kiizremrikdd6jevolt. Az
pl. Novgorodeset6ben1016-n61,
Belgodvktinyvekbenaz els6hirad6sokat
rod eset6benm6r 997-n€lolvashatjuk.Mindez a 12. szdzadeleji PVL-ben
a kutat6smai 6ll6saszerintk6s6bbibetold6slehet,kompil6ci6.A vecsemint
testtilett6nylegesen
a 11.szdzadm6sodikfeldbenkezdtehallatnia hangj6t,
igen aktfv volt az egdsz12. sz6'zad
folyam6n.A13. szdzadelejdt6ltiibbnyire
m6r visszaszorul6ban
volt, de helyenkdnttov6bbrais virulens maradt (pl.
Novgorodban,Pszkovban).Tev6kenys6g6nek
csricspontj6taz dvkdnyvekben
az alflbbiadatokjelzik: Kijev (1068,ll47l48), Halics(II44,1188), volhfniai
(I I 57), Kljazma-partiVlagyimir ( I 157),
Vlagyimir (1197), Rosztov-Szuzdal
Polock( 1I 59), Szolenszk( 1185).A vecs6velkapcsolatban
mindenekelfitt
azt
kell leszdgezni,hogy mfikiid6sea ll. szdzadm6sodikfele 6s a 13. szdzad
els6 fele kdziitti id6szakbanaz egflszRusz teriiletdn 6ltal6nos.Hogy nem
mindentittadnak egyform6nhfrt r6la, azt az amrigy is szfikdsforrdsanyag
egyenetlenslg€vellehet magyardzni.Anevezett id6szakbana vecseaktivikfsdr6jelens6,ge.
t6sa- rigy tfinik - a sz€ttagol6dds
folyamati4nak
A fentebb
el6soroltmegmozdul6soka fejedelem6s a vecsektizdtti hatalmi konfliktusok 6llom6sai.
A vecs6nmegjelen6kdzdssdg(kijeviek stb.) nemcsaka ktizpontbanlak6kat foglalta mag6ban,hanema ,,kdrzet",a voloszty szabadlakoss6g6tis.
A vecsel6nyeg6benegy ,,conventiopopuli", 6vakodn6nkm6gis,,n6pgyril6sk6nt"aposztrof6lni,mivel az egyenl6sdgen
alapul66si szl6vkdzdss6gek-
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kel a vecsekontinuit6sanem igazolhat6.A voloszty6s a telepiil6sktizpontj6ba (1. a ,,telepi.il6sbokrokr6l"
mondottakat)osszehfvottvecsehatalmi kdrddsekbennyilvr{nitottaki akarat6t,de a konfliktusokb6l leszfirhet6,hogy
mint testiiletszintdn6rdekcsoportok
szerinttagolt volt. Nem lehetettftiggetlen a fejedelmikfsdretlegfdbbtiszts6gvisel6it6l
(namesztnyik,
poszadnyik,
tiszjackij),akik a fejedelemnev6bena volosztyotir6nyftottdk;de nem volt
fiiggetlen a helyi el6kel6k akarat6t6lsem,akik szembehelyezkedtek
a fejedelemmel6s tisztsdgvisel6ivel.
A vecse6sszehfv6sa
ad hoc tdrt6nt,rendszerint akkor, mid6n valakinek (a fejedelemnek)vagy egy csoportnak(a
helyi el6kel6k, a fejedelemmelszembenioppozfci6)drdekeflzldott hozz6.
Pl. a fejedelema vecsdvel,illetve vezet6ivelismertetteel tr6nut6dl6siakaratdt.Ezt a vecsenev6benegyeskdpvisel6imeg is tett6k,de az lllet6 halilla
ut6n rendszerintm6r semmi sem kiitelezte 6ket az igdret betartds6ra.(J6
p6ldaene Vszevolod6s lgor Olgovicsesetell46l47-ben, amikor a kijeviek
eskiit tettek Vszevolodnaka hal6los 6gydn6l,hogy elfogadj6kIgort fejedelmtikiil. Vszevolodhalflla utdn m6gis m6skdppdcintrittek.)M6sutt (pl. Novgorodban)a vecse szabtameg a meg6llapoddsvagy szerzlddsfelt6teleit,
amelyetaz rij fejedelemmelkdtottek.
A vecsenem nyilvdnitottv6lem6nytegyetlenalkalommalsemjogi, bfr6sdgi, gazdas6givagy olyan adminisztratfvkdrd6sekben,
mint pl. a voloszty
nagys6gavagy fj volosztykialakft6sa.(Kiv6teltk6pezndmelyk6s6bbinovgorodi eset.)Hir4nyzikbel6leaz dnkorm6nyzati
jelleg, amelyNyugat-6s Ktiz6pEur6pav6rosaitjellemzi.Hiszena nyugat-eur6pai
szabadv6rosoklegfontosabb
t6nyked6se,
illetve szabadsdguk
megnyilv6nul6sa
l6nyegdbena bels6jogi,
rgazs6gszolgdltatdsi
auton6mi6ra6piilt. A vecsehat6skdrdben
ilyen privil6giumoknem voltak,ezt a fejedelem6s tisztsdgvisel6i
gyakorolt6k.
V6giil is megdllapithatd,hogy a fejedelem- mint egy potencidlisanmonarchikushatalom- 6s a vecse- mint bizonyosarchaikusvondsokkalbir6
ktjzhatalom- koziitti vet6lked6szajlott a politikai sz6ttagol6d6sifolyamat
h6tterdben.A kfs6retmint fegyveresktilonhatalomkiemeltea fejedelmet
a ,,primus inter pares" (els6 az egyenl6kktiztitt) stdtus6b6l,de nem adott
a kezdbeakkora tit6kdpeshader6t,amellyel a vecs6re16tudta volna k6nyszerfteniakaratdt.A vecseugyanekkormdr nem az eredetiarchaikustorzsinemzets6giktjzhatalom.M6r csak az6rtsem,mert a 12. szdnadban
a tcirzsnevek nincsenekis haszn6latban,
helyettiik teriileti alapokon(voloszty,gorod) tdrt6nt a szervez6dds.
Pontosabban,
az egykori tiirzsi-nemzetsdgi
k6zszabadsdgb6l
a fegyverforgatdsgyakorlata6s a szabadstdtus(a vecsdnval6
joga) maradtmeg.Ugy gondoljuk,hogy azegykoi tiirzsi-nemmegjelen6s
zetslgi keretekdtalakuldsa egyftszt a keresked6-zs6km6nyol6gyarapod6son
kereszttilmegvaldsultgazdasdgidifferenci6l6dds,mdsr6sztpedig a var6gszl6vetnikai tjsszeolvad6s
nyomdnkovetkezettbe. A tati4rj6rds
el6tt azonban
nemjdtt l6tre ijr<ikl6d6monarchikushatalom,hanema k6t hatalmip6lus (a
fejedelem6s a vecse)kiiztitti konfliktus elhriz6dott,6s a Rusz r6gi6iban
kiiltinbtiz6 m6don fejl6diitt tov6bb.Ezeketa hatalmi szf6r6banis megl6v6
kuldnbs6geketa tatdrh6dfr6sk6s6bbm6g inkrdbbelm6lyftette.
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A KEREszrEI.wEcyHAz t6sszpnvezBre
Vlagyimir nagyfejedelemkezdetben(980 tdjdn) a tiibbf6le pogdny ttirzsi
hagyom6ny,,dsszegydr6s6ra"
tijrekedett,ez€ft flllittatta fel a kijevi v6rhegyenaz istenek(Perun,Horsz,Dazsbog,Sztribog,Szimargl6s Mokos) idoljait. Sz6nd6kaegy ktiziis kultusz megteremtdse
lehetett,erre utal, hogy a
napkultusztmegtestesft6
istenalakot
kdt n6ven(Horsz,Dazsbog)is szerepeltette.A fdhelyreaz a Perunkeriilt, aki a szldvokktir6benmindeni,ittn6pszerri
volt, 6s mag6baolvasztottaa skandin6vmitol6giabizonyoselemeitis. A felkfs6rleteuti4nVlagyimir a
tehetdlegnem tril sikerespog6nykultuszteremt6s
kereszt6nys6g
fel6 fordulva hatalmieszktiziikkel(pl. tiimegeskeresztel6sekkel Kijevben6s Novgorodban)segftettea hitt6rit6st,6s a tized 6tenged6sdvel
anyagilagis t6mogatta.A fejedelemktirnyezetdbenmriktjd6f6pap a metropolita cfmet viselte, szdmdraalapftottaVlagyimir az (rn. Ttzedtemplotnot.
A
tized frzetdsesaj6tosjelens6g az ortodox vil6gban. Itt nem a kereszt6ny
lakoss6gtizedfizetdsikiitelezetts6g6r6lvan sz6, mint a r6mai egyhdzban,
hanema fejedelemjiivedelm6nektizeddr6l,amelyet6tengedettaz egyhaznak. A tizedftzet1snek
ez a m6dja is csak6tmenetijelens6g,a kds6bbiekben
nem tudunk r6la. H6tr6nyaaz egyhdzszdmdra,hogy a fejedelmihatalommal
szembenkiszolg6ltatott6
v6lt.
A Kijevi Rusz egyh6zszewezete
teljes eg6sz6ben
a konstantin6polyip6tridrka joghat6s6gaal6 tartozott.,,Kijev is az egdszRuszmetropolitdja" a
tatdrjtrdsel6tt a keleti szl6v (6orosz)r6gi6 egyh6zf6jevolt; szem6lye,kinevez6sea konstantindpolyipdti6rkdt6l fiiggdtt. Ennek a szokdsjognakmondott ellent egy alkalommalBtilcs Jaroszlav,
amikor 1051-54-benkinevezte
Ilariont, udvari papjflt metropolit6nak; illetve lzjaszlav Msztyiszlavics
11,47-54kijztjtt, amikor Klimet megv6laszttatta.
Bijlcs Jaroszlavidej6n a
Kijevi Ruszbanm6g kev6s egyhflziszemdlymrikddhetett,6s az fr6sbelis6g
sem volt olyan szinten, hogy Ilarionr6l alapos ismereteinklenn6nek.
Klim(ent) eset6bentudjuk - 6s val6szfnfi,hogy egylvszdaaddalel6bb is fgy
tortdnhetett-, hogy a nagyfejedelemsz6nd6kahevesellendll6stv6ltott ki,
hisz nemcsaka metropolita,hanemneviik alapj6nitllve a piispdkiik ziime
is giiriig szdrmazflsivolt. E k6t kiv6teltdl eltekintvea konstantin6polyip6tri6rka akarutattjretleniil 6rv6nyesiilt.A 11. szdzadm6sodik fel6ben rijvid
ideig maradtcsak fenn az a kdt m6sik metrop6lia,amelyekl6tez1sdr6laz
1072. 6vi szentt6avat6siszertart6ssal
tisszefiigg6sben
6rtesiiliink.A hdrom
metrop6liaaz 6ppenfenn6ll6 fejedelmi ,,triumvirdtus"egyhdzi lek6pez6se
volt, val6szinfilegfejedelmidtintdseredm6nyek6nt.
Kds6bb,a 12. szdzad
m6sodikfel6benAndrej Bogoljubszkijtsemtdmogattaapdtifirkaegy rijabb,
a Kljazma-partiVlagyimirbatervezettmetrop6liafel6llit6s6ban.A Ruszegyhazdnakfeje az 6oroszid6kben egy6rtelmriena kijevi metropolitamaradt.
Azaz: az egyhtzi hierarchianem kdvettea vilflgi szdttagol6d6s
folyamatdt.
A hierarchiilbana metropolita al6 tartoztak a ptispdksdgek.Kdzttik a
szmolenszkiszdmitkivdtelnekabb6l a szempontbdl,hogy ismerjtik az alapitds 6v6t 6s okirat6t.Mdsutt csak a piisptrkels6 szerepl6set
tudjuk regisztr6lni. A piispiikdk kiiztitt a novgorodihelyzetekiemelkedika ttjbbi ktjziil,
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Vlagyimir
koveteket fogad,
hogy vall6st
v6lasszon
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tulajdonk6ppena piispdk6s a metropolitakdz1 helyezhet6a rangsorban.Ezt
jelzi 6rseki(arhiepiszkop)cfme,amelyk6s6bba speci6lisktirtilm6nyekfolytdn ,,vladikd"-vd alakult. Az els6 piispiiksdgeka kereszt6nys6g
felvdtele
utdn szervez6dtek.
A forr6sadotts6g
miatt ismereteinkigenh1zagosak:a kereszt6nys6gfelv6tele ut6n a kijevi egyhdzmegye(eparchia)l6te biztosnak
tekinthet6.Ezt krivet6ena d6li teriileteken,Kijev kiizvetlenktizel6benszervez6dtekazijabb egyhdzmegy€k.
Az id6pontotnem ismerjiik,de 1072-ben,
Borisz 6s Gleb szentt6avat6sakorm6r mfktidiitt piisptik Belgorodban,Perejaszlavlban,
Csernyigovban
6s Jurjevben.Perejaszlavl
6s Csernyigovmint
a d6li r6szeklegkor6bbi6s legnagyobbcentrumailogikus m6don m6r igen
kor6n ptisptiki sz6khellyekkdvrdltak.Belgorod6s Jurjev kevdsb6jelent6sek,
ink6bb fejedelmi rezidencidk,ez1rt e korai ptispiiksdgeka kijevi nagyfeje44

delem presztfzsszempontjainak
kdszdnhett6kmegszervez6siiket.
Perejaszlavl
6s Csernyigoveset6bena tatdrjdrdsigtizenkdt, illetve nyolc piispdk nev6t
ismerjtk, mindk6tesetbenkbzvetlentilatatdr h6dft6sel6tt,I239-benemlftik
az utols6t.Belgorod 6s Judev jelent6s6gea ptsp6kiik szdmdtillet6en nem
kev6sb6lehetettfontos: a tatiq6'r6sel6ttr6l hdt, illetve kilenc piisptik neve
maradtfenn. Belgorod utols6 ismert ptispdke(Adri6n) a L2. szdzadv6g6n
mfikdddtt;Jurjevbenpedig 1231-bentudnakr6la utolj6ra.E k6t Kijev kinny6ki telepiildsjelent6s6g6ta duumvirdtusrendszereadta.Az im6nt felsorolt
piispdkdkdn kiviil - Novgorodot leszdmitva- l07}-ben, a szenttl avati{son
egyetlen6szakisz6khelyfipiispdk volt jelen: Izontyij Rosztovb6l.A metropolitdn kiviil n6gy piisp6knek volt ddli egyhfamegy6je6s csak kett6nek
(Novgorod,Rosztov)6szaki.Ez az adat sokatmond6mind a Rusz lakoss6gdnak szdmitt,mind az egyhdzszervezettsdg6t
illet6en.
ptisp6ks6glehetetta turovi, hiszenels6piisptlk6t
Mdr a Il. szdaadbanl1tezd
1005/6tiljdrr-mfu emlitik. K6telyeket timaszt azonban,hogy uti{natiibb mint
(11la-ig) nemismerjiikTurovptisp6keinek
egy 6vsz6zadrg
nev6t,ezt kdvet6en
viszont ll82-ig folyamatosannyolc piispdkmfikdd6s6r6ltudunk.Az 100516ra dati{ltanszerepl6piispdk neve egy 14. szdr;adiusztavbanfordul el6, ahov6
k6s6bbibetold.'{s,kompil6ci6 ritj6n is keriilhetett.Turov a 12. szfnadbanvdlt
volosztty6,fejedelmi kdzpontt6.V6lemdnyiinkszerintaddig ,,perif6ria"6s mint
ilyen, 6rdektelenvolt. Az l0fJ,5l6.6viadatokatnem tartjuk hitelesnek.Ugyancsak a lL szdzadlegv6g6nhallunk a volhiniai Vlagyimir piispdk6r6l(1091).
1260ig nyolc piispdkdt ismeriink ebb6laz egyhdzmegyfiffil.
A 12. szilzadpiispdks6gekalapit6s6naksor6t hozza.Polockban(1105),
(1136),Halicsban(1153),Rjazanyban(1198)bukkan fel az
Szmolenszkben
els6 ismertptispdkszem6lye.A rosztovipiispdksdgr6lvdlt le a Kljazma-parti Wagyimir piispdke,6s teremtett6n6ll6 egyhdzmegyet
Q2l4); a halicsir6l
pedig HoIm, illetve Ugrovszkpiispiike (1219120).A holmi piisptikkel egyidejfileg egy m6sik halicsi kdzpontbanis piispdkdt tal6lunk: Peremislben.
Ide Novgorodb6lsz6rmaz6pap keriilt (1220), aki 6tmenetilega novgorodi
6rsekspecidliscfm6tis hoztamagdval.A deli teriiletekpiispdkei1238-1240ig mfiktldhettek,amig az ekkor r6juk zfdul6 tatfu t6mad6sel nem s6p6rte
egyhdzmegy6jiiket.
Akijevi metropolitdnak,Joszifuak,aki 1236-banfoglalta
el hivatal6t,nyoma veszett.A k6vetkez6kijevi metropolita,I. Kirill 1242
kdriil kapta meg kinevezdsdt.Novgorod,Rosztov,a volhfniai Vlagyimir 6s
Holm piispdkeineksordbanugyanakkornem tapasztalhat6
tdr6sa 13. szizad
kdzepi tatdr tdmad6sut6n sem.
A vil6gi paps6gaz egyhflzszervezetben
nemcsaka vezet1egyh6ziakb6l
6s g6r6gdkb6l 6llt. A metropolita6s a piispdkdk szolgdlatdbanmfik6dtek
kisebb rangri egyhdziakis. A kdzponti telepiildsekena 12. szdzadbanmdr
nemcsakegy-egy,hanemt6bb templomotis tal6lunk.Mindegyiknekkellett,
hogy legyen papsdga.Tehdt a forr6sokbanszerepl6szem6lyekcsak a hierarchia csfcsdtjelentik; a tObbi egyhdziszem6lyre6s l6tsz6mukracsak kdvetkeztetnitudunk. A vildgi paps6g(beloje duhovensztvo)
testiileteia kliroszok 6s a szoborokvoltak. Klirosznak nevezt6ka nagyobbtemplomokban
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mfkttd6 papok risszess6g6t;
a Rusz nyugati teriiletein - nyugati hat6sraugyanenea testtiletrealkalmazvamegjelenta capitulum(k6ptalan)elnevez6s is. A ,,szobor"tobbjelent6sselbir6 fogalom,a sz6a,,szobiraty(szja),,=
dsszegyflni"ig6b6l szfumazik.,,Szobor"-nak
,,6sszejdnni,
neveztdkJ ptispdkiik 6s a metropolitar1szv1tel6vel
tartott tan6cskozdsokat,
de lltezteif6papi ,,szoborok"(ierejszkijeszobori),egy-egykdzponttemplomaibanmrjkod6 papok gyril6sei;6s v6giil ismerteka piisptiki ,,szoborok"is. Azokat a
templomokat,ahol ezek az iisszejtivetelek,gyfil6sekzajlottak, ,,szobornij"
jelzlvel illett6k. A ,,szobornij"stdtusnem jdrt ki minden templomnak,hinem rangotjelentett.Emiatt alakultrigy a sz6hasznilat,hogy a ,,szobor"sz6t
ma mdr csaka ,,nagyobbtemplom",,,szdkesegyh
5n" jelentlsbenhaszn6lj6k.
Az egyhilzvil6gi hierarchidjamellett megjelenteka monasztikutsr"ruezetek is, a szerzetespaps6g
(csornojeduhovenszwo)
k6pvisel6i.Az 6orosz
korszakbana legtilbb kolostora centrumban,Kijevbenjdtt l6tre, itt a lr-12.
szilzadfolyam6n szintemindegyiknagyfejedelemalapitottkolostort,illetve
tdmogattaa kdzvetlenfelmen6i (apa, nagyapa)6lta[ alapftottmonostoro!at. A gyakorlataz volt, hogy ide is temetkeZtek.A bizonytalansdge tertileten is sok, hiszenhol az alapft6sideje,hol a kolostortemplomafelszentel6s6nekideje, hol az ap6t(igumen)szerepl6se
tanriskodikcsup6na morc!9r91.
olyan
is
el6fordul,
hogy
csak
a
temetkez6s
kapcJdn6rtesiilosjor
liink arr6l, hogy a fejedelemkolostort alapftott.Gotubinszkijorosz egyh6ztdrt6n6szszdmitdsaiszerintKijevbenlegal6bb17,Novgorodbanlg, Vlagyimir-Szuzdalban8, Szmolenszkben
6s Halicsbankb. 5:5 kolostor rcrca;i a
tatirlfirds el6tt. Az egyhdztiirtlnetterdna legrijabbkutatdsokatv6gz6 Scsapou 6vatosabba sz6moktekintetdben,csak azzala kolostorralsz6mol,ahol
az alapitdsrautal6 konkr6t inform6ci6is a birtokdbanvan.
A legels6 monostoralapft6s
B6lcs Jaroszlavnevlhez ffiz6dik. Amikor a
PVL besz6mola v6ros1037.6vi 6pitkez6seir6l,
akkorm6r 6llt a szent Gyt)rgy6s szent lreneus-monostor.Az alapitilsm6gsemlehetetttril r6gi, hiizen-a
szent,Gyiirgy-monostorhasonl6nevfi templom6tIlarion metropolitaszentelte fel 1051.november26-6n(szentGytirgynapjrdn).
B6lcsJaioszlavm6sik alapit6s6r6lcsak az ismeretes,hogy oda temett6kel feles6g6t,a sv6d
szdrmazdsd
lrina-Ingigerda hercegn6t1050.februiir 10-6n.B6lci Jaroszlav
idej6n keletkezetta kijevi Barlangkolostoris, de az alapit6sban
nem a fejedelemdvolt a kezdem6nyez6s,
hanemaz Athosz hegydtmegjdrtAntonyiia.
val6szinfilegffi 6 6tlet6tkaroltafel mind Ilarion, mind a nagyreieaetem.-A
Barlangkolostorszerzetesikdzossdgdr6l(bratyija) €s etso emiiteit ap6tj6r6l
(varlaamr6l) 1054-1068ktiziitt esik sz6.Mivel nem fejedelmialapftrisrikolostor volt, el6fordult,hogy iisszetitktjzdsbe
keriilt az €ppenregn6l,6nagyfejedelemmel.A monostortB6lcs Jaroszlavegyik unok6ja t6mogattaet-dtelieryn,_Jyoyolk l4iaszlavics,akib6l soha nem lett nagyfejedelern.Jaropolk
ap1a,IzjaszlavJaroszlavicsnagyfejedelem6ppfgy alapf,toitsaj6tmonos-tort,
mint Btjlcs Jaroszlav.Ez a Dmitrij-kolostor,amely a-Mih6ly-6egyendpiilt
valamikor 1062 el6tt.lzjaszlav m6sik fta, az emlftett Jaropoikteiiv6re,-aki
megszereztea nagyfejedelems6get
(szvjatopolk, 1093-j,r13), a szent Mi46

hdly-templomotdpfttette,6s mellettehasonl6patrociniummalmonostortis
alapftott. Ez megint csak a Mih6ly-hegyentiirt6nt, ahol feltehet6legapja
vildgi 6pitkezdseitis folytatta. A monostorszdmilram6g egy rijabb templomot 6pittetett(Zlatoverszkijhram.)1108-ban,ahov6eltemettdk.Meglep6,
hogy a Dmitrij-kolostortk6t templom6val(SzentDmitrij- 6s SzentPdtertemplom)1128-banJaropolkgyermektelen
lednyaa kijevi Barlangkolostornak adom6nyozta.
A II-12. szdzadb6lKijeven kfvtil kev6smonostoralapft6sr6l
tuduk. Adatok hi6ny6bancsak gyanithat6,hogy ttibb monostortis alapftottakazokona
helyeken,ahol kor6n megteremt6dtitta ,,sajdt"dinasztia,azaz egyRurik-6g
6s a helyi elit szoroskapcsolata.
Bizonyftanicsaka gyakoritemplomdpft6seketlehet,ahov6esetenk6nt
temetkeztek
is. Vannakutaldsok(bdr a korai
id6b6l kev6s) n6i monostorokl6tez6s6re,amelyek szintdna fejedelmi di
nasztiilhozkapcsol6dnak.Az dszakiVlagyimirban- a kijevi hagyom6nyokt6l elt6r6en- a fejedelemifltal alapftottkolostor nem lett csaldditemetkez6hely.A Rusz dszakkeletir6szdr6l sz6rmaz6Jurij Dolgorukij fejedelem
volt az utols6, akit Kijevben helyezteknyugalomra,a Szpasszkij-monostorban. Fi6t, Andrej Bogoljubszkijt az illtala alapitott Uszpenszkij(Mfuia
Mennybevitele)-szdkesegyhdzban,
Vlagyimirbantemett6kel. Hasonl6tiirt6nt
az 6t kovet6 vlagyimiri (nagy)fejedelmekkel
is.
Az egyhdz6s a kolostorokanyagiviszonyair6lkevesettudunk.1130-ban
VszevolodMsztyiszlavicsfejedelema novgorodiJurjev-monostornak
egy
falut (,,ad6ival,v6rdijaival,v6mjaivalegytitt")adott6t. Lehets6ges
persze,
hogy ez m6g mindig a kormlenyijetipusrijavadalom6tenged6se,
nem pedig
fdldadomrdny.
A I3-I4. szazadb6lazonbana folyamatosanmfk6d6 monostorok esetdbenm6r lehet a ftildadom6nyokatregisztr6lni.Mindazon6ltalaz
egyhdz6s a kolostorok12-13. szdzadibirtokviszonyait6s gazd6lkoddsdt
nem tudjuk kiderfteni.

Eletm6d, mentalitds,mfivel6d6s
POGANY
KUUTUSZOK
6s reReszrENyulr
A PVL alapj6ntudjuk, hogy miel6tt Vlagyimir fejedelemfevette a keresztdnys6get,mind a szl6vok,mind a var6g-ruszokpog6nyhiedelmeik,rftusaik
szerint6ltek. A pogiiny kultuszis tiibbrdtegfi,a Kijevi Rusztalkot6 ttibbf6le
etnikum mindegyike saj6t kultusz6tkdvette. A PVL hfrad6sak6sei, a 12.
szdzadelej6remi4rsok mindenfeleddsbemeriilt, azarabkeresked6klefr6sai
nem differenci6lnaka kiiltinf6le eredetriszok6sokkdztitt. A k6s6i antikvitds
szerzti csak a szl6vokr6lnyilatkoznak,r6luk is 6ltali4noss
6gban,valamint a
szl6vokr6l szerzett6rtesiildseiketa szdmukraismertpog6nyhitvil6ggalpr6b6ljak rokonftani.A pog6nykorszakotazonbanszi{moshagyomdnytril6lte a
folkl6r r6tegeiben,
de egyeselemeivisszaktiszdnnek
pl. az lgor-dnekbenis.
A szl6vok,illetve a keleti szl6vokhiedelemvil69616l
a sz6rvdnyosismeretanyagellendremeg6llapfthat6,
hogy nem volt egys6ges,
a ktiltinbtjz6tdrzsek
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ktizt elt6reseketlehet kimutatni, igy pl. a h6zass6giszokdsoktekintet6ben.
En6l azt flllitia a PVL, hogy a keleti szl6vtiirzseklegtdbbjdben(radimicsek,
vjaticsok, szeverjanok)kijztis j6tdkok alkalmidvalv6lasztottakpartnertmaguknak; a drevljanokndla lei4nysztiktetds
dfvott, mfg a poljanok a sziil6k
kdzti egyezs6galapjdnhdzasodtak.M6s szok6sokeset6benilyen kiiltinbs6gekr6l nem tudunk, s6t a temetkezdsiforma (a halottdgetds)
a keleti szldvok6ndl elterjedtebbszldv hagyom6nytmutat, amit csak a keresztdnysdg
felvdteleuti4nvr4ltottfel a kopors6stemetkez6s.
A keleti szl6vokpog6nyhiedelemvililgaatermlszet,a halottak6s az 6stik
tisztelet6nekkultusz6ra6piil. Ebben a differenci6l6d6,boml6 nemzetsdgi
t6rsadalombanaz animizmusnakegy bonyolultabbform6ja volt jelen, ahol
tisztelt6ka nemzetsdgi6sijk elvont alakjait gpprigy,mint a term6szetijelens6gekl6lekkel felruhdzottf6listenalakjait.Aldozatokatmutattakbe nekik,
idolilbrflzolflsokban,,testettiltiitt" figurdikat pog6ny szenrdlyekben(kapiscse) helyeztdkel. E kultikus k<izpontokkdziil tijbbet is felt6rtak a rlglszek
- tdbbekktizt Kijev 6s Novgorodkiirny6k6n.A term6szetijelensdgeketmegtestesft6fdlistenekmellett a keleti szl6v hagyom6nyismerte a nimfaszerfi
l6nyeket,a ruszalkdkalis; de megjelen6siika hiedelemvildgnaknem a leg6sibb r6teg6heztartozik,Az 6siik kultuszaa ,,Rod" 6s a ,,Rozsanyici"alakj6bankrist6lyosodott
ki. A ,,rod"mint kdzn6vjelent6sea latin ,,genus"-nak
felel meg.A,,Rod" mint kultikusl6ny nemcsaka nemzets6g
dsszetartoz6s6t
szimboliz6lta,hanema termdszethez,
a term6kenysdghez
6s a ,,fiildanydhoz"
kitt6d6 k6pzeteketis mag6banfoglalta.Err6l tanriskodika,,rod" sz6tov6bb6l6sekiilijnbciz6sz6dsszetdtelekben,
pl. ,,narod"(n6p),,,rodnya"(rokons6g),
,,priroda"(termdszet),
,,roditi"(sztilni,l6trehozni),,,urozsaj"(term6s),illetve
ez ut6bbi 6oroszalakja: ,grod". A hiedelemvil6gnaka pogdnyszent6lyeket
6pit6 korszakdtmegellzi az a k6pzet,mely szerint a vizek, erd6k, ligetek
szenthelyek - ezek az isteneklak6helyei.Szint6na legr6gibbftteghez tartoznaka term6szetv6ltoz6sdttiikrtiz6 hiedelmek,amelyekelsdsorbana ftjldmfivel6 szl6vokkultikus vililgdhozktit6dnek.A termdszetvilltozisdbanklzponti helyet foglaltak el a napfordul6khozkapcsol6d6kultikus cselekmdnyek, amelyeket,afolkl6r 6rzdttmeg rigy, hogy bedpftettea keresztlny ndpszok6sokkdz€.Igy pl. a t6li napfordul6hoz
kapcsol6d6,,koljada" akardcsonyi iinnepkdrn6pi hagyomdnyak6nt
maradtmeg; a ny6ri napfordul6tfizgyrijt6ssal,illetve vizilldozattalegyiitt j6r6 szok6saKeresztel6szent J6nos
iinnepdhezkapcsol6dott.Term6szetesen
egyik sem csup6na keleti szl6vokn6l meglev6jelensdg,hanemaz eur6paifolkl6r kiiziis von6sa.
A keleti szl6vokterm6szetkultuszdnak
ktizpontialakjaa Nap, illetve Napisten volt. Maszridileirds6bannapimdd6nakmondjaa ruszokat.A Napisten
alakjdt,elnevez6s6tneh6zmeghat6rozni.
Egy 12. szdz;adi
apokrif kereszt6ny
irdsban (,,A2 Istensziil6 gytitrelmeszardndoklataHorsz, Perun 6s Volosz
el6tt") pogi4nynapistensdgek
bukkannakfel; de a 12. szdzadv1gi lgor-dnek
hdsn6jeszintdna Naphozim6dkozik,a kunok fogs6g6b6lmenekiil6Igorta
term6szeter6i segftik. A Napistenalakjdra tdbb elnevez6stis haszndltak.
Malalaszkr6nik6ja szerint,,a napkir6ly Szvarogfia, aki Dazsbog".M6sutt:
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A PVL viszontismeria perzsaere,,Dazsbog,Szvarogfta, azazSzvarozsics".
detd Napisten-nevet:
Horsz (perzsanev6nKhoresz).A folkl6rbanfelbukkan,
de lehet,hogy k6s6bbialak a Jarilo. Hitelesfon6sb6lszdrmaznak
a Daubog
mint hogy a
6s a Horsz nevek;de egyikr6l semtudunktiibbetmeg6llapftani,
napkultusznak
a keleti szl6vok6let6benfontosszerepevolt. A perzsaeredetri
jelen van, de semszereptikre,
Horsz6s a szl6vDazsbogp6rhuzamosan
sema
kett6 ktizti funkci6belikiiltinbs6grenem tudunk magyardzatot
adni.
A pogdny kultuszr6l legb6vebbena PVL inform6l abbana tijrtdnetben,
ahol leirja, hogy Vlagyimir fejedelemKijevbena hegyen(val6szfndleg
ott,
ahol a fejedelmi rezidenciavolt) fel6llittatta tobb pog6nyistens6gszobrdt,
neveztesen
Perun,Horsz,Dazsbog,Sztribog,Szimargl6s Mokos idoljait.A
v6logatdsszempontjai
nem ismeretesek,
lehet,hogytdbb ttirzsihagyom6nyt
igyekezett,,6sszegytirni",erre utalhat a Napistenk6t kiiltinbtizfl n6venszerepeltetdse.
Sztriboga szdl istene(l6sd pl. Igor-6nek),Mokosrdl azt deritette
ki a kutat6s,hogy termdkenys6get
szimboliz{l6 n6i istensdg.Szimarglalakja
egyel6remegfejtetlen.M6r a n6v olvasat6valis gondvan: a Szimarglmellett
el6fordul Szemurglk6nt,illetve kett6bontvamint Szim 6s Rigl. Felmeriilt az
azonosfti{s
lehet6sdge
Jarilo alakj6val(ez esetbena felsorol6sharmadikNapistenelenne) vagy az irdni Szimurgistennel.Az indokl6segyik esetbensem
elegend6.AVlagyimir 6ltalfel6llitott,,Panteon"
rangsordban
azels6helyen
Perun dllt, aki Malalasz szerintT.eusszalazonos,6 a vill6ml6s 6s mennydtirg6sistene.Perunneve nem speci6lisankeleti szl6v,megtal6lhat6a nyugati szl6vokn6l(lengyel,pol6b)6s a Balk6nona d6li szl6vokn6lis. Perkunas
alakbanhasonl6jegyekkel ismeri a litvdn mitol6gia is. Perunidolj6t a PVL
szerinttdbb helyen is fel6llftott6k.Ember alakrinak6brdnolt6k,eztist fejjel
6s aranybajusszal.K6seiadatszerinta faszoborvasl6bakon6llt. Perunneve
el6szdra Bizdnccalmegkdtdttszerz6d6sekben
szerepel,mid6n a meg6llapod6srahitiik szerint esktit tettek a fejedelmi kfs6rettagjai. Perun - neve
alapj6n- szl6v eredetfi,a szerz6ddseket
szavatol6fejedelmi kfs6ret pedig
zdm6benvar6gokb6l6llt. Ebb6l arra gondolhatunk,hogy Perun volt az az
istenalak,akinek kultuszamind a szl6vok,mind a skandindvvar6gokktir6ben elterjedt volt. Vodoffn€zeteszerintPerun alakja magdbaolvasztottaa
skandindvmitol6gia Thor-kultuszdt,akiben a vihart, a vil6gossdgot6s a
h6bonit megtestesftdistensdgetfedezhetjiikfel. Nem lehet v6letlen, hogy
Perun alakja €pp a vegyes szlfv-vaftg kfs6retkdrdben€s az elszlfvosod6
fejedelmekkdrnyezetdbenlett ndpszerri.Ennekktjvetkezt6benkeriilhetetta
kijevi dombon,a pog6nyistenek,,Panteonjdban"
az els6helyre,mint akinek
tisztelet6nkeresztiil az egyre nagyobbkiterjeddsfiRusz kultuszktiztiss6ge
megteremthet6nek
ldtszott.Perunnakktildn szentdlytis emeltetettVlagyimir
fejedelemKijevben 6s Novgorodbanegyar6nt.A feltilr6l l6trehozottkultusz
azonbana fejedelmi kfs6ret 6s a fejedelmi udvartart6shat6rain nemigen
l6phetetttril. Amint a napkultuszelemei bedptilteka folkl6rba, a Perunhoz
kapcsol6d6k6pzetekis megtal6lt6ka lehetsdges
pontota kekapcsol6ddsi
reszt6nygondolatkdrben:Perun az 6gb6l tizet hoz6, majd tiizes szek6ren
tdvoz6 Ill6s pr6f6ta alakj6banold6dottfel.
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A m6sik istens6g,Volosz/Velesz,
akire a Bizdnccalktittitt szerz6ddsek
alkalm6valesktittettek,6rdekesm6donnem szerepela Vlagyimir fel6llitotta
kijevi ,,Panteonban".
A Voloszt 6brdzol6idol - Ibn Fadldn lefrdsaszerint:
faoszlopfels6 rdsz6nkifaragottemberarc- mdgissok helyenel6keriilt.Ttibb
p6ldrinytis taldltakbel6lea kijevi v6ralj6n.Neve szi{moshelyn6vbenis fennmaradt,ami kultuszaelterjedts6gdre
6s voloszndpszerfisdgdre
utal. 10. szazadi
adatszerintVolosza j6szdg(szkot)istenevolt. Az 6orosznyelvbena ,,szkot"
nemcsaka mai ,j6szidg"jelent6sselbfrt, hanem6ltal6bana vagyont,az ing6s6gok6sszessdg6t
6rtettdkalatta.A latin ,,pecunia"€s a g6t,,skatt" fogalmakkal dllfthat6 p6rhuzamba- a sz6keletkezdse6s drtelmetekintetdbenegyari{nt.
A j6szdggal,ing6 vagyonnalrendelkezfiket
a keresked6kktjztift taldljuk meg,
akiknek6rdek6benabiz{ncl szerz6d6sek
is ktjttettek.Ezdrt nemmeglep6,hogy
a meg6llapod6s
l6trejiittekorVoloszrais eskiittettek.A keresked6r6teg
viszont
nem keriilt be a fejedelmi kfsdretbe,ez lehetettaz ok, ami miatt az illtaluk
prefer6ltistensdgetnem 6llftottrikfel a fejedelmiudvarokban.
A Vlagyimir fejedelem6ltal 980-banfeldllitott ,,Panteon"kfsdrlet volt
egy n6pet 6tfog6kultuszkoztiss6g
kialakftdsfua.Tal6n az is hozzfijdrultehhez, hogy a Kijevi Rusz teriiletetcibbir6nyb6l is misszidsc6lpontt6v6lt.
Neh6zadatokkalbizonyftani,de ez lehetetta val6s6gtartalma
annaka ttjrt6netnek,amelybena PVL fr6ja elbesz6li:Vlagyimir fejedelemel6tt megjelentek abizdnci 6s a r6mai egyhilzkiilditttei (ez utdbbiakata PVL n6meteknek nevezi), az iszlfim ktivet6i 6s a zsid6k.Mindegyik kifejtette ndzeteita
nagyfejedelemel6tt, vlagyimir pedig az ortodoxiamellett dtintdtt. A ttibbirdnyldmisszi6shatds al6l vlagyimir kezdetbenrigy pr6b6lt meg kit6rni,
hogy a pog6nykultuszegys6gesft6se
fel6 mozdultel, amit fgy is felfoghatunk, mint az egyistenhitbefogad6srinak
egyik felt6tel6t.A pogdnykultusznak is voltak papjai (zsreci),mellettiik a kultusz tovdbbi dpol6s6tszolgillta
a volhv €s a kugyesznyikis. Mindkett6 vardzsl6tjelent, de a kettejiik funkci6ja kdzti kiiltinbs6g- sajnos- nemmegfoghatd.
Egy kugyesznyiktan6cs6t
k6rte ki egy alkalommalOleg fejedelem,egy zsrec pedig Novgorodbana
kereszt6nys6g
felv6teleellen agit6lt.
A kijevi 6s novgorodi ttimegest6rft6s, amikor fejedelmi parancv:aaz
eg6sz teleptildslak6it a foly6parton egyszerrekereszteltdkmeg, val6ban
fordul6pontotjelentett,de a folytat6stcsakvdzlatosanismerjiik. A PVL szerint Vlagyimir ,,a vdrosokbantemplomokatkezdett6pfteni 6s papokatvinni". Ilarion a Il. szdzadkdzep6nazt vetettepapirca,hogy ,,fejedelmiparancsrakeresztelkedtek
meg, nem mertekellenszegiilni".A pog6nyistenszobrokatledontiittdk,ezzel tulajdonk6ppen
vlagyimir els6 valldsreform-kfs6rlet6nekeredmdnyeitsemmisitettdkmeg. A Kijevi Rusz lak6i koztil, akik
kereszt6nny6lettek, a fejedelmi akaratnakengedelmeskedve
lettek azzd,de
gondolkoddsukban
pogdnyokmaradtak.A v6rosokrakoncentr6l6hitt6rft6s
viszonylag gyors eredm6nyekethozott, a vid6k lakossdgaazonban 6izte
r6gi hitvildgdt, illetve kereszt6nyelemekkelkombin6lta azt. yan olyan v6lem6ny, mely szerint a falvak lakoss6ga- tudatvil6g6ttekintve - csak a
15-17. szdzadravdlt kereszt6nnv6.
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A keresztdny6s pog6nyvall6segymdsmellett,egym6ssal
ktilcsdnhat6sban ldtezett fvsziaadokonkeresztiil.Ezt a jelens6getvall6si szinkretizmusnak nevezziik,de nemegyszeralkalmazzilkrd a,,kettdshit" kifejezdstis.
E ktjriilmdny fennmaraddsdnak
kedvezett,hogy az 6szakkeletikdny:dszl6v
koloniz6ci66s a finnugorcsoportokasszimil6l6sa
folyt6na finnugorvall6si
k6pzetekis utat tal6ltak a keleti szl6vokhitvil6g6ba.Vlagyimirt6l kezdvea
fokozatosanki6ptil6 egyh6nszervezetnek
fvsztzadokon6t meg kellett ktizdenie a folytonosanhat6 pog6nykdpzetekkel.A pog6nyhitvil6g bizonyos
elemeitmagaaz egyhaz,,emeltebe" a kereszt6nygondolatktirbe(pl. a napfordul6 szok6sait),hiszen ezflltaler6sftetteaz l j.hitet. Mds elemekviszont
spont6nm6don,a kereszt6ny
tanokkalkeveredve,
a n6pivall6soss6g
szintj6n
6ltek tov6bb.A valldsi szinkretizmusnak
is megvoltaka kiilonbdz6 szintjei.
A fejedelem6s kis6retdnekvil6gi dsszejtivetelein,
lakom6inelhangozhattak
azokaz 6si 6nekek,amelyeka skandindvsag6k6s a sztyeppih6si monddk
motfvumaitelegyftett6k(bilina). Majd a sztyeppikun-tat6r harcok nyom6n
megjelenta kereszt6nyhit v6delm6nekmotfvuma is. Akik ezeket a h6si
6nekeketel6adt6k(szkomorohi),megtalillhat6ka kijevi Sz6fia-sz1kesegyhdz
egyik fresk6tijred6k6nis. A falusi lakoss6gktir6bena valldsi szinkretizmus
legsajdtosabb
termdkeiaz egyhdnin6p6nekek,amelyekbena szl6vmitol6gia
tdrt6netei6ltek tov6bb. Nyilvdnval6, hogy ez a tfirsadalomegyik szintj6n
sem saj6tosan
keleti szl6v(6orosz)jelensdg,a pogdny-kereszt6ny
6tmeneti
korszakotEur6pa-szerte
hasonl6megnyilvdnul6sok
kfsdrtdk.A paps6gviszonyaa valldsi szinkretizmusjelens6geihezszintdntdbbf6le volt. Azok a
papok, akik kezdetbena tiimegeskereszteldseket
elvlgeztdk,Bizdncb6l6rkeztek. De gOrdgvolt a Kijevi Rusz fenn6ll6saidej6n - nlhany kivdtelr6l
eltekintve- a f6papok z6me.Als6bb szintenszi4molnikell a kor6bbanmegkeresztelkedett
szldv terilletekr6l(bolg6rok,csehek)lrkezett papokkal,akik
szl6v nyelvet beszdlv6n,ktizremfikijdteka t6rft6sben.Ez ut6bbiak szdmdra
a pogdny szl6v hiedelmekis ismerdseklehettek,6s 6pfthettekr6juk a tdrit6sben.A helyi lakoss6gb6l
kikeriil6 als6papsdgteol6giaiszempontb6l
igen
k6pzetlenlehetett.A nagyfokf analfabetizmusmiatt a liturgia elsajdtftdsa
bizonydraverbdlisanttirtdnt meg. Ezen a szintena szinkretizmusmegnyilv6nul6saifel sem trinhettek.
A kijevi korszakbanaz 6oroszegyhdzmegalkottaa magaszentjeitis.
Els6kdnta keresztdnys6get
felvev6 vlagyimir fejedelemnekket martfrhal6lt
halt fidt, Boriszt 6s Glebetavatt6kszentt6.Testi.ikfelemel6se6s rijratemet6se
1072-benzajlott le. Borisz 6s Gleb vildgiak voltak, nem is hitvall6 szem6lyek, akik a keresztdnys6g
terjeszt6sdben
kiiliinlegesszerepetj6tszottakvolna. Ok az ld;n.mdrtirszentekkdzd sorolhat6k,akik megadvamagukata sors
csap6sainak,6rtatlanulbfinh6dvefogadj6k a hal6lt. Mindketten Vlagyimir
fiai, rokonai a szenttdavat6sukatvdgz6fejedelmeknek,akik rajtuk keresztiil
,,saj6t"szentekettudtakfelmutatni.K6rd6s,mi6rt nemVlagyimir vagy B<ilcs
Jaroszlavjutott erre a sorsra.Borisz 6s Gleb eseterokonithat6 mind az
angolszdszm6rtfruralkod6k6letfrdsilbanolvashat6kkal,mind a skandin6v
SzentOlaf kultusz6val.A Rurikoknakmindk6tcsal6ddalvoltak kapcsolatai.
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1072-benBorisz 6s Gleb mi{rtfroms6g6nak
szfnhelydnkdtemplomotemeltek
a tiszteletiikre,de nemcsakott, hanema Rusz m6s teriiletein is. Igen ndpszerfi szentekvoltak, err6l tanriskodnaka kdsdbbi ikon6br6zol6sokis. A
m6rtfroms6gukr6lsz6l6 legenda,az ElbeszdldsBoriszrdl 6s GIebrdI (Szknzanyije o Borisze i Glebe) a szenttf avat6sktirtili id6ben keletkezett,6s a
PYL 6rizte meg sz6munkra.
Borisz 6s Gleb utdn a szent 6letf Feodoszij gyarapitottaa keleti szl6v
szenteksz6mdt.Feodoszija Barlangkolostorap6tjaikiiziil emelkedettki, az
6 idej6benalapoz6dottmeg a kolostortekint6lye.Eletdr6lhamarosanlegenda is keletkezett,amely a Kijevo-PecserslkijPatyerikonbanolvashat6.A
Patyerikon6ssze6llft6s6ra
a 13. szdzadelejdnkertilt sor, amikor Simon vlagyimiri piispiik (1214-1226)6s Polikarp, a Barlangkolostorszerzeteseel-
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Magyar M6zes
(rnetszet)

kezdte gyfijteni a kolostor nevezetesebb
lak6inak 6let6r6lkering6 legendSkat.
Simon ptispdkdtlete nyilv6n a vlagyimir-szuzdalifejedelemsdgben
kialakult
hagyom6ny6rz6sjegyflbenfogant.A Kijevo-Pecserszkij
Patyerikonfrott 6s sz6beli hagyomdnytegyardntdsszegyfjtdtt,de sajnosaz ercdetik€ztrata
nem maradt fenn.A legr6gebbik9zirata tveri Arszenyijpiispiikkiirnyezetdben
k6sziilt
1406-osm6solat.A Patyerikonb6lismerjiika Barlangkolostor
egyik 11.sz6zadi alapit6jdnak, Magyar Mfzesnek az 1letdt is, aki az 6nmegtart6^at6
szentektfpus6ttestesitimeg. A keresztdnysdget
felvev6 Vlagyimir fejedelmet csak a 13. szdzadkdzepdnkanoniz6ltdka vlagyimir-szuzdalifejedelem,
AlelcszandrNyevszkijkezdem6nyez€sdre,
akinekszint6nh kijevi korszakhagyomdnyainak
v6llal6sa6s felhaszndl6sa
miatt volt sziiks6geerre a l6p6sre.

inAsnEr-rs6c
Esu0vel6oEs
A keleti szl6vokn6laz fr6sbelis6ga keresztdnys6g
felvdtel6velegy id6ben
jelent meg.A kereszt6nytdrftdsimpulzusaitobb oldalr6lis el6rt6ka Kijevi
Ruszt,de az igazi 6tttir6sVlagyimir idej6n a biz{nci t6rft6kneksikertilt. A
bizdnci sikerekhezegdszenbiztosanhozzdjdrulta balk6ni szl6vok kiizdtti
t1ritds tapasztalata.
illetve az, hogy a szldvokkdziitti tdritdsmegteremtette
a szl6v fr6sbelis6gegy bizonyosfok6t, amely a keleti szldv teriileteken
el6nyt jelentett. A Balk6nr6l 6ikeztekaz els6fiott inform6ci6ka Rusz teriilet6re, ez az (rn. fordfti{sosirodalom vagy irodalmi transzplantdci1.A szl6v
nyelvreleforditott liturgikus irodalom,a Biblia egyesr6szeib6lfordftott szemelv6nyekvoltak az els6 Ruszbakertilt sztivegek.Keleti szl6v tertileten
leggyorsabbana zsolt6rok(Pszaltir) €s az 6sztivetsdgitextusokb6lk6sziilt
viflogat6s(Paleja) terjedt el. A legels6,keleti szl6v nyelvi sajdtoss6gokat
felmutat6bibliar6sz-forditdsaz rtn. Osztromirevangdlium,amelyet I05 6-57
t6j6nm6soltakOsztromirnovgorodiboj6r szdmdra.1083-b6l
val6azArhangelszkojeevangelije,amely az 6n. aprakoszevang6liumokkdz6 tartozik,
azazaz evang6liumitextusokata heti-napiliturgikus gyakorlatsziiks6gletei
szerintfelosztvatartalmazza.Nemcsaka m6r szl6vnyelvrefordftott munk6k
keriiltek a Ruszba,hanemgiirdg nyelvfi kompil6ci6k is: a hagiogrdfta (legendairodalom),a himnuszkOltdszet,
a kr6nikafr6s(hronografok)6s az egyhazaty6k munk6ib6lk6sziilt vdlogat6sok.
A Rusz fr6sbelis6gea lI. szdzadban
teremt6ddttmeg, ezt ktjvet6envannak olyan forrdsok,amelyek,,beliilr6l" inform6lnaka Ruszbanttirt6ntekr6l.
A legfontosabbforr6scsoportotalkotj6k az elbesz6l6forrdsok: az 6vkdnyvek. Az dvkdnyv (Ietopisz)sz6ta korabeli Eur6pahasonl6produktumaival
osszevetve
annalesnek
lehetnedrtelmezni,de a,,letopisz"l6nyeg6ben
mindhdrom kiizdpkori elbesz6l6mrifaj (a kolostori 6vk6nyvek,a kr6niki4k6s az
egyesn6pektdrtdnetdtlefu6gestdk)kevereddse.
Sajnos,a kijevi korszakb6l
eredetibennem maradt r6nk egyetlenk6dex sem. A legkor6bbiak:a Lavrentyjev-4vkdnyvI377-b61,amely az utols6 szeru1-kampil6tor,
Lavrentyij
szerzetesnevdt viseli; az lpatyjev-4vkdnyva 15. szdzadelejlrfll, amely a
kosztromaiIpatyjev-kolostorr6lkapta a nev6t, ahol a k6dexet megtaldlt6k;
valamint az els6novgorodi6vkdnyv a 14. szdzadb6l,amely nev6benkelet-
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kez6s6nekhelydre utal. E hdrom k6dex kiiltjnbtiz6 szdveghagyom6nyt
is
k6pvisel: az ets6a vlagyimir-szuzdali,majd moszkvaifejedelmek1t,a m6sodik a kijevi 6s halics-volhfniaifejedelmek6t,
a harmadika novgoroditeriilet6t. Mindegyik k6dex egy-egy kddexcsal6dotis reprezentill,hozzd}uk
kapcsol6d6m6s-m6s(kds6bbikeletkezdsfi)k6dexekkelegyiitt.
A nagyszdmfk6dexb6l,amelyeta keleti szl6vnyelvekenugyancsakletopisz sz6valjeliilnek, a szdnadfordul6
fon6skritik6ja flllapitottameg annak
a legels66vkdnyvneka l1tezflsdt,amellyel mindenk6s6bbik6dex sziivege
kezd6dik. Ez a mdr tiibbsztir idlzett PVL. Kor6bbanNyesztor-krdnikakdnt
is ismert6k,ez a megjel6l6sazonbannempontos,mivel Nyesztora PVL-nek
csak az egyik szerz6jevolt. A PVL sz<iveg6t
rekonstru6lt{ka l€tez6hdrom
redakci6 (szdvegv6ltozat)alapjdn.Meg6llapfthat6volt, hogy a PYL a 12.
szdzadelejdnkeletkezett(1113),6srOvidid6n beliil k6t alkalommalis rijrairl6k, iltdolgoztdk:illetve utols6 fejezeteita kijevi nagyfejedelemudvar6ban uralkod6 ndzetnekmegfelel6enrijrafogalmazt6k.Nyesztor munk6j6t
Szilvesztera Kijev melletti Vidubicki-kolostor
apfitja,,alakftotta
6t" (1116).
Az fitfogalmazdsa kolostort alapit6VszevolodJaroszlavicsfi6nak, Vlagyimir Monomahnaka felfog6saszerintttirt6nt. Tudjuk, a PVL szcivegdben
a
sz6jhagyomfny,
a kezdetit6nylegesen
annalesszerfi
feljegyz6sek
6pprigyhelyet kaptak,mint a kort6rsinform6ci6k6s a bizdnci tdrtdnetfr6kn6melyike
(pl. HamartolasT,Malalasz).A PVL sztivege,mivel k6s6bbik6dexekbe6tkeriilve maradt fenn, meg6rztjttttjbb olyan fr6smfivetis, amelyet ma m6r
kiiltin6ll6 alkot6sk6ntkezeltink.Ilyen pl. az els6 6orosz mdrtfrszentek6let6r6l frott legenda(Szkazanyijeo Boriszei Glebe);Vlagyimir Monomahnak
fiaihoz intdzettIntelmei (Poucsenyijegyetyjam).Kdnnyenlehet,hogy a Barlangkolostora kijevi korszaktijrt6net6benkev6sb6jdtszott meghatdroz6szerepet, mint az a PYL alapj6nmegdllapithat6.Az itt indul6 tijrtdnetfrdsinform6ci6i segftett6kannaka kdpneka kialakul6sdt,amely a kolostort kezdett6l fogva a tdbbi alapit6sel6 helyezte.
Mdr a PVL keletkez6stort6nete
is jelzi, hogy az 6vkiinyvfrdsta 12. sz6zadra mds kolostorokbanis mfivelt6k, 6s azt is, hogy a fejedelmi udvar
gondolkoddsm6dja
nyomot hagyott a kr6nikdkbanakkor is, ha azok a kolostorokbanfogalmaz6dtak.A 12. szdzadt6ltdbb piispdks6gsz6khely6n6s
a fejedelmi udvarokbanis kdszftettektiirtdneti feljegyzdseket.Kialakult a
teriileti 6vkdnyvir6s,amelynekldnyegdbenh6romnagykdzpontjavolt: Novgorod 6rizte meg a legnagyobbterjedelmfittirtdneti anyagot;ezt kijvette a
vlagyimir-szazdaliteriilet, amely a l2-I3. szdzadfordul6jdt6l egy tudatos
hagyom6ny6rz6szerepetis v6llalt, 6s a tatdr h6dft6stkdvet6enez csak tovdbb er6stiddtt.Ezertmaradtmeg itt ttibb kijevi kdziratis. Vdgi.ila harmadik
ttirt6netfr6ktizpont a d6lnyugatir6gi6, amelynekdvkdnyvfr6saigen korai,
de csakegy k6dexcsal6d
viszi tov6bba ttlrtdnetifeljegyz6seket
a 13. szdzad
vfgdig, ott pedig tdrdst szenved.Nyilv6n megszakadtaz inform6ci66raml6s
a d6lnyugati6s dszakkeletirdszekkoztitt; nyugati irdnyba pedig nem volt
el6g intenziv; de lltezett: enneknyomaa 15. szdzadilengyelkr6nikair6,Jan
D tugosz munkdj6bankimutathat6.
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Az egyhdziirodalomnaka :ater h6dft6sel6tti id6b6l csup6nndhdnyalkot6saismert: Ilarion btilcseletimfive, a turovi Kirill piisptik pr6dik6ci6i,a
Szentftjldetmegjdrt Danyiil ritleirdsa.Az egyhazbdlcseleti
irodalom l6tdr6l
tanriskodikIlarionnak,az els6helyi szdrmaz6sf
(1051-1054)
metropolit6nak
munk6ja:Szlovoo hkonye i Blagodatyi(Elm6lkeddsa tdrvdny16l€s az irott
malasztr6l).Aszerzl 6rtelmez6se
szerintaZakon (tdrv6ny)az 6sziivets6ggel, a Blagodaty(kegyelem)pedig az Ujsztivets6ggel
azonosfthat6.
Ilarion
saj6tn6pehely6tkeresia kereszt6ny
ktizdss6gen
beliil. Kiemelked6szerep
jut a mfben a keresztdnys6get
felvev6 Vlagyimir fejedelemnek,akit a szerz1
a szenttdavat6srais 6rdemesnektart. Ilarion metropolitaezzel a mriv6vel
az ut6kor szdmdna
igazolja,mi6rt 6ppen616esettBdlcs Jaroszlavfejedelem
villasztdsa,amikor helyi szi4rmazdsttmetropolitajeltiltetkeresett. Ilarion
munkiija kett6s feladatotis bettiltdtt: ktirnyezeteszilmdraa keresztdnyhit
tanft6sait6s dogm6it 6rthet6 nyelvezetrefordftotta; mondhatjukrigy is, a
kereszt6nyhit propag6l6javolt. Ez a szempontvezethetteVlagyimir fejedelemr6l frott dics6ft6besz6d6nek
megfrds6ban
is. A h6stettekir6nt fogdkony
ruszbeli elit szdmdraa nagyfejedelmihatalmatis mint az eg1szRusz 6rdekeinek szolg6l6jdtmutattabe. Nem utols6sorbanpedig Ilarion a ,,russzkij"
(6orosz)<intudatkialakft6sdhoz,form6l6si4hoz
is hozzdjfuult,amelya dinaszti6n 6s a keresztdnys6gen
kereszti.il
ijsszetartoz6
kiiz6pkori6r,,genns"-s26,
telembenvett ,,natio"-v6 akartaformiflni a Kijevi Ruszheterogdnn6pess6g6t 6s uralkod6elitj6t.
Az egyhdziirodalomkiemelked6alkotdsaa turovi ptspiik, Kirill (11721,182)beszldeit lejegyz6prddik6ci6gyfijtemdny.
Bizonyosan6 a szerz6je8
pr6dik6ci6nak6s 12 im6nak. Mindezek alapjdn- rigy tdnik - a kor nagy
hat6srisz6nokalehetett,ktirnyezeteez6rt illette az ,,aranyszdji" jelzfvel.
Danyiil, aki szentfdldizar6ndokrid6r6ladott ritlefr6st,szint6naz egyetlena
maga mfifaj6ban.Danyiil egy Csernyigovkiirnydki monostorapdtjavolt,
1106-1108ktizcittjdtameg Csernyigovb6l
indulv6na Szentftjldet.
Munk6ja
a zardndoklatokmeginduldsdr6ltanriskodik,egyfttal hitelesiti a Kijevo-pecserszkijPatyerikonbanirottakat,amelyekszerinta kijevi Barlangkolostor
lak6i kdziil ttibben is megtettdka szentfdldizar6ndokutat.
A vil6gi dletrevonatkoz6mrivekktiztil sok vitdra adottokot az lgor-4nek
(magyarulEnek Igor haddr6l cfmmel jelent meg), amely versesformdban
tjrdkitette meg az 1185.6vi kunok elleni sikertelenhadjdrattijrt6net6t.Az
esem6nyhiteles, hiszen a k6t legkordbbi dvkiinyvszOveglejegyezte.Igor
novgorod-szeverszkiji
fejedelemtdrt6netesz6mosmondai(n6pmesei
6s pog6ny) elemet drzdttmeg. Az lgor-dnekhitel6t nemegyszerkdts6gbevontdk,
mivel eredetijeaz 1812-esmoszkvaitfzv6szbenel6gett,csak a 18. szdzad
vdgi megtal6l6sautdnkdszftettnyomtatottpdlddnytvehetjiik kdzbe.Gyanrit
6bresztetttovdbb6,hogy a mf sok p6rhuzamotmutat a k€t lvszdzaddalk6s6bbizadonscsiruival,amelya tatfuokfdldtt aratottels6 szdmottevl gy6zelmet (1380) drtjkftettemeg. (A csataa Don mellett zajlottle, innen a mfi
cfme 6s a gy6ztesfejedelemnevdnekjelz6je:Donszkoj.)Az dvktinyvekbeli
feljegyzdsekmiatt az lgor-4nek esem6nyeithitelesnekgondoljuk, de nem
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mint tdrtdneti forr6st, hanem sokkal ink6bb rigy, mint egy olyan alkot6st,
amely tartalm6bankdzel 611a korai, sz6jhagyomdnyrttjdn fennmaradth6si
6nekekhez,a bilindkhoz. Yil{gi tartalmri az a 12. szdzadipanaszoslevdl,
amelyet Danyiil Zatocsnyikint6zett fejedelm6hez,a novgorodi Jaroszlav
Vlagyimirovicshoz.
Ehheztartalmilagkiizel 6ll egy ironikus hangvdtellelfogalmazott 13. szazadiPoszlanyije(kdrelem,kiinyiirg6s). Kiiliin tematikus
egysdgetalkotnak azokaz elbesz6l6sek,
amelyeka tatdr pusztft6ssziirnyfis6geinekadnakhangot(Kalkamenticsata,Rjazanypusztul6sa
stb.).Kiemelkedik ktiziiliik az oroszftjld pusztuldsdtsirat6 rdvid irds (Szlovoo pogibeli
russzkojzemli = Elbesz6l6saz 6oroszfdld pusztul6s6r6l),amely Rogerius
Siralmas4nekdvelrokonfthat6,azzala kiildnbs6ggel,hogy az 6oroszszerzd
nem keresi a veresdgracion6lismagyardzatdt.
JOGESTORVENY
A jogalkot6s els6 darabjaia Rusz 6s Bizdnc kdzdtt ldtrejdtt kereskedelmi
megdllapod6sok.
Ezek szint6na PVL szdveg6be
kompildlvamaradtakfenn
a 911.,944. 6s 971. 6vn6l.Vitatott,hogy l6tezhetettegy kor6bbi,907. 6vi
meg6llapodds
is, de a kr6nik6sval6szfnfileg
tdvedett,mert csak a 911. 6vi
szdvegegy r€sz1tism6teltemeg.Ilyen ism6tl6sekrea PVL kds6bbirdszdben
is tal6lunkpdldrikat- mds tisszefiiggdsben.
A 911. 6s 944.6vn€l lefrtak a
ruszbelikeresked6kbizdnci teriiletenval6 mfikijd6s6t,jogait szabillyozzd*-.
Vitatott, hogy val6banl6trejiihetett-eegy ilyen tartalmf megdllapod6segy
korabeli nagyhatalom6s egy j6val kisebb 6s kevdsbdszervezettktiztiss6g
kijztitt. A ttirtdn6szektdbbnyire a meg6llapod6shitele mellett tcirnek1i4ndzsdt.lJgygondoljuk,a szerz6d1s
val6bani realit6sokkdz6 tartozott,mivel
Bizdnc m6sesetekbenis igyekezettszabillyozni,rendezniviszony6tahatdrai
ment6n616n6pekkel(pl. bolg6rok,kazdrok,magyarok).Inkdbb azt tartjuk
megfontoland6nak,
hogy a nevezett6vsz6moknakmarad6ktalanulhitelt adhatunk-e.A meg6llapod6soksztivegea 12. szdzadeleji PVL-ben maradt
fenn. Az ekkori szerzfikjdratosakvoltak a gtirdg-biz6nciirodalombizonyos
rdszeiben,mdr a ll. szdzadbanmegfordultakAthosz hegyfln. V6gi.ilis a
kereskedelmiszerz6d6sek
szriveg6tbem6solhatt6k
rigy, hogy az iddpont az
eredetivelnem egyezik. Ezt bizonyftani lehetetlen,de ha felt6telezziik a
k6s6bbi keletkez6st,a meg6llapod6sid6pontj6r6l csak annyit 6llfthatunk,
hogy a PVL 6ssze6llitds6t
megel6z6enkellett l6trejiinnie.
A Kijevi Ruszjogalkot6s6nakkets6gkfviillegjelent6sebbproduktumaa
RusszknjaPravda ndvenismert ttirv6nykdnyv.A Pravdanem egyszerijogalkot6seredmdnydttiikrtjzi, hanemtiibb alkalommalelhatdrozotttorv6nykezds eredm6nye.A Pravda szrivegdtis a 14. szdzadt6lkezdve fennmarad6
kdziratok flriztdkmeg,ttibb viltozatban:rdszbenegy-egyletopiszeketis tartalmaz6k6dex sziiveg6befigyazottan,rdszbenpedig a helyi jogalkalmazds
megkiinnyft6s6re
(Zakonszudnijljugyem).A szijk6szftettgyfijtem6nyekben
veg terjedelmeszerintlltezik egy rdvid, egy bfvttett 6s egy riividitett k1zirat. A tdrvdnygyfijtem6nymindegyik villtozatatartalmilagttibb r6szb6l6ll.
A rtivid szdvegeta IL szinad m6sodik feldben 6llfthatt6k cisszea Bdlcs
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Jaroszlavalkotta tdrvdnyekb6l(Pravda Jaroszlava),Jaroszlavfiainak rendelkezdseib6l(Pravda Jaroszlavicsej)6s k6t olyan kiegdszitf cikkelyb6l,
amely ett6l ftiggetleniil keletkezett,val6szinfrlegm6r kor6bban,novgorodi
tertileteken.Az egyik ilyen cikkely a vdrdij begyrijt6inek,a m6sik pedig az
(ritdpftdk)adijazdsdtszabillyoz6pftkez6sekn6l
igdnybevettmosztnyikoknak
za. A,,novgorodi cikkelyeK' 6s a Bijlcs Jaroszlavkori ttirv6nyek- mint
6ltal6bana korai tdrvdnyek- a szok6sjogelemei nyom6n fogalmaz6dtak
meg. A var6g hat6s e t6ren is kimutathat6.A b6vftett szd'vegv6ltozatban
l6nyeg6benmegtal6ljuka Rtivid Pravdateljestartalmdt,csakesetenkdntmds
sorrendbenszerepelneka cikkelyek. A 11. szdzaditdrvdnykez6sfolytatdsa
bdvitette a 12.
Vlagyimir Monomah nevdhezffiz6dik, aki kieg6szftdsekkel
a 12-13. szdzadfordul6j6ra
szdzadelejdn.A B6v(tett Pravdatisszedll(tds6t
szokt6k dat6lni. A harmadik,rcividitett vdltozatotk6s6bbi volta 6s csek6lyebb terjedelmemiatt az el6z6 kett6vel nem tekinthetji.ikegyen6rt6kfinek.
hat6ssalvoltak a bizdncittirv6nygyfijtem6nyek
A Ruszttirv6nyalkotdsdra
(Ekloga,Procheion,Epanagoge).A vil6gi tdrv6nyekettartalmaz6gyfjtemdnyek mellett a Kijevi Ruszbana bizdnci egyhdzjogsem volt ismeretlen.
A biz6nci egyhdzjogigyfijtem6ny(Nomokanon,883) 6oroszfordft6sban6s
szdmtalanm6solatbanfennmaradt,,kormcsijeknyigi" ndven.A jogalkot6s
ktirdbe soroljuk azt a n€h6nydokumentumotis, amelybena Kijevi Rusz
tettek adom6fejedelmeiaz egyhdz,illetve egyhdziint€zm€nyekszdmdtra
kdt
ilyen
tipusri
dokumentunyokat.A tatrir h6dit6sel6tti Rusztdrt6net6ben
(usztav)
mot
ismeriink.Az egyik tfpusVlagyimir 6s Biilcs Jaroszlavnevdhez
f6z6dtk.A m6sik 1150-benkeletkezett,mikor RosztyiszlavMsztyiszlavics
szmolenszkifejedelemsz6khely6npiispiiks6getalapitott.Mindegyik privil6gium ttlbb kdziratban,szrivegv6ltozatban
maradtfenn. Mindegyikbena fejedelmeknekaz egyhdzszdmdra6tengedettjavadalmair6lvan sz6, majd kieglszitettdkazokkala passzusokkal,
amelyekaz egyhazigazsdgszolg6ltat6si
jogkiir6t 6rintik. 12. szdzadi6s szintdnautentikusnak
tartott okleveleka novgorodi Jurjev- 6s Csutyinszkij-kolostorszdmdratett adom6nyok.Ezekenkfviil ldtezik m6g n6h6nyhasonl6dokumentum,de ezekhiteless6gemegk6r6s az usztavokb6lismert
d6jelezhet6.Saj6tos,hogy a Pravdarendelkez6sei
igazsdgszolgdtat6s
kieg6szftikegym6st,de nem utalnakegym6sra.A Pravda
vil6gi btintetdseitnem kfsdrte egyhdziszankci66s viszont.A nevezettuszillet6kess6g6be
tartoztakah6tavok alapj6naz egyhdzigazsflgszolg6ltat6si
zasdggalkapcsolatostigyek (v6l6s,tiibbnejfis6g,pogdnyhdzass6giszok6sok,
jelens6er6szak,kdzeli rokonokh6zass6ga),
illetve a pogdnyhiedelemvil6g
geinek tovdbb6l6se(fiivekl<elval6 gy6gyft6s,r6olvas6s,eretneks6g)elleni
szigonifelldpds.
sori4n
A ,,gramota"(oklev6l)sz6valjeldli a kutat6sa novgorodidsatdsok
Ezek azonbannem a kodifik6ci6
el6kerUlt,nyirfakiregre irt feljegyzdseket.
levelei. A teljesenszem6lyes
sz6nd6k6valfr6dtak, hanemmagi{nszemdlyek
szdntlevelekkdziil
tartalmd6s form6juk szerintsemaz ,,tirtikk6val6s6gnak"
mindtisszen6h6nyatdat6lhatunkaz 6oroszkorszakra,ziimiik a novgorodi
keletkezett.Altaluk nem a jog,
6n6ll6s6gf6nykor6ban,a 14-15. szdzadban
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hanema mindennapi6let kdriilmdnyeitismerhetjiikmeg jobban. A nyfrfak6regreirds azonbannem novgorodispecialitds,a r4-r5. szinadbanMoszkvdbanis alkalmazuik.A nyfrfakdreglevelekkets6gkfviila vildgi fr6sbelis6g
termdkei,de az ftn|-olvasnitud6k kore mdg a 14-15. szlzadbanis csak
a foldbirtokos-kereskedd
r6tegenbeliil kereshetd;egy6ltal6nnem 6ltal6nos jelens6g.v6gtil emlft6stkell tenni azokr6la sz6rv6nyosfeliratokr6l,
amelyeka korai k66pftm6nyeken
(templomok,a kijevi Aranykapuk6b6l
6pftett rdszei stb.) meg6rz6dtek.Ezek a feliratok tdred6kek,de m6gis
fontosak,mert az dletnekegy olyan szeletdtmutatjdk,amely nem a politikattjrt6net, hanema mindennapokvil6g6bakalauzolel - a nyfrfak6regre
(rott levelekhezhasonl6an.
EpirEszer, TKoNFESTEs
zw, aENE
A korai €pitlszeteta vddelmi sziiks6gletekhfvt6k 6letre.A krizpontitelepiil6seketa terepadotts6gokat
kihaszniflva,foldsdncokatkialakftva er6diteti6k.
alapvet6en
sik
viddkr6l
van sz6, amelyena foly6partok magaspartYiu."t
falai alkottak magaslatokat,a vddelmirendszerki6pft6s6refeltdtlentil siiiks6g volt. A sztyepp felflli viratlan tdmaddsokkiv6d6s6rea foly6k kdzotti
szabadt6rs6gekben
olyan akad6lyokat6pftettek,amelyekugyanazzala technik6val kdsziiltek,mint az er6dftmdnyek:ciiltiprikkel meger6sftettfolds6ncok voltak. A kdt foly6 ktiztitt kidpftett v€dekez1akadrflyokvoltak az fln.
:,anijevi vali" (,,kigy6siincok"),ezek l6nyeg6bena ktirnyezeti adotts6gokhoz alkalmazkod6,kapukkal 6s 6rtornyokkalell6tott gyepi.irendszerneli
feleltek meg. Az PVL-bena ,,val" (= siinc,ndmet,,Wall") sz6 1093-n6lszerepelels6 izben.A mitologikuscseng6sri
,,zmijev-"(,,kfgy6-")jelz6 csaka
17. szazadban
ti{rsult hozz6.Ekkorra m6r feled6sbemertilt az eredetifunkci6, csaka si4ncok
hosszankigy6z6(nyom)vonalai
voltakkdvethet6k.A s6ncok
6pft6s6n6lk6tf6le 6pit6sitechnikdtalkalmaztak.Az egyik az :iirn.,,szrubnoj"
tipus, amikor keresztbenegymdsrafektetettgerend6kb6lk6pezt6kki a ,,falu\", ?h1zagokatftjlddel feltijltdttdk, 6s oldalr6l ftjlds6nccaimegtiimasztott6k. Kdsziilhetetttobb gerendasor
tisszekapcsol6s6val
is. Az :frn.-,,perekladno_j"fpit1si eljdr6sndlaz iltlagosan20 cm szdlesgerend6kategym6st6lkb.
10 cm-re fektett6k le. Altal6bannyolc r6teg gerendakertilt egym6srafgy,
hogy feltil az lpitmdny keskenyebblett. A v6delmi rendszerlegr6gibbsiikaszaa Dnyeperkiiz6ps6folydsament6na 10. szilzadv6g6re,a rL. szilzad
elejdre dat6lhat6.A m6sodik6pft6si peri6dusa rr-12. szdnadfordul6jrdra
e9ik, de van n6hdny,a L3. szdzadelej6redatdlt sdnc is. Az 6pftkez6seket
ilbrdzoljaaz illusztr6lt Radziwill-6vkdnyv.J6l l6that6 af6b6l6pftkez6stechnik6ja, de hfrt adnaka kdpek k6dpftm6nyekr6lis.
Atatdrjdrdsel6tt vil6gi cdlb6l nem emeltekk66pitm6nyeket,
kivdtel tal6n
az tinnep6lyesbevonul6soknakkeretet ad6 Aranykap,aKijevben, majd az
dszakivlagyimirban. K6b6l els6sorbantemplomokatdpftettek,de azok kiiltil sem mindegyiket.A megmaradtkorai templomoknyom6nfgy gondoljuk, hogy a sz6kesegyhdzakat
(kafedralnijszobor)€pitettlk k6b6l. Az egyik
els6, ha nem a legels6volt a kljevi Tizedtemplom,
amelynekma m6r csak
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az alapfalail6tszanak.A Tizedtemploma bizdnci h6romhaj6sbazilikastflust
kdvetve 6piilt, a f6haj6 el6tt elhelyezettcsarnokkal(narthex)6s hdrom apszissal.A viszonylagkisebb6v6lt kupoldt az fn. dob tartotta,amely boltfvekkel tisszektitdttoszlopokrat6maszkodott.A teret az oszlopokszdmdnak
n6tt. A legndvel6s6veltagitanllehetett,fgy a templombefogad6k6pess6ge
rijabb kutat6sokszerinta Tizedtemploma bolg6r misszi6sbazilikrik stflusdt
kdvette. Ehhez k6pest stflusv6lt6stjelentett Biilcs Jaroszlavidej6n a Szent
6pit6se,amely szakitotta bolgdr teriiletenmeghonosoSz6fta-szikesegyhdz
vettemintdul.A 11.
6pftkezdseket
6s inkdbba konstantin6polyi
dott 6pft6szettel,
szdaadels6 feldben6ptilt a novgorodi(IM5-52) 6s a polocki (10aa-66)5z6fia-sz6kesegyh6z
is. Ezt a stflustmonumentdlishistorizmusnaknevezziik.
val6szfnfileggdrdg mesterek6pitett6k,
A kijevi SzentSz6fia-sz6kesegyhfnat
mint pl. a gal6ia, a
az 6pftm6nyen,
ennekellen6revannakhelyi sajdtossdgok
saroktornyok6sa piramidifliskompozfci6.Az tithaj6sbels6t6r befogad6kdpesis jobban szolg6ltaa metigy m6reteiben
s6genagyobba Tizedtemplom6ndl,
ropolita 6s a nagyfejedelemig6nyei szerinti reprezentdci6t.
Hasonl6 stflusban,bdr kisebb m6retbendpiiltek Rusz-szertea piispdki
sz6khelyektemplomai is, de a lI-12. szdzadfordul6j6n ink6bb egyhaj6s
(pl. Szuzdal:1096,Szmolenszk:
1101,Novgorod:1127-30).Az
vdltozatban
egyhaj6s,hatoszlopos12. szdzaditemplomoka monument6lishistorizmus
egyszerfibbv6ltozatainakfoghat6k fel, de lehet a helyi ,,6pft6szetiiskola"
megjelends6nek
eredmdnye
is. A 12. szdzadmdsodikfel66s mfiktjd6sdnek
ben 6s a 13. sziaad elej6n a Rusznaktiibb pontjr{ndpiiltek dn. ,,kockaform6jf" ndgyoszlopos
csakegy kupol6javolt. Ezt az
templomok,amelyeknek
6pitkez6sta fejedelmiudvaroksziiks6gleteihfvhattdk6letre,hiszena kisebb
m6ret miatt az alapft6n6s csal6dj6nkfvi.il csak a hdzndpl6togathatta,nagyobb ,,publikum"befogad6s6ra
nem volt alkalmas;l6nyegdbena fejedelmi
mellett sz6mtalan
udvar k6polndjak6ntfunkcion6lt.A szerkezetazonoss6ga
jellemezte
vari6ci6
ennek a kornak az fpitm€nyeit. A mfivdszettdrtflneta
nevezi,jellegzetesdarabja
monumentdlishistorizmustranszform6ci6j6nak
pl. Andrej Bogoljubszkijkdpoln6jaBogoljubovdban,
a Kljazma-partiVlagyimir melletti fejedelmi rezidenci6nA ndgyoszlopos,
egyhaj6s,gal6ri6val
ell6tott templomtipusta szmolenszkitertiletenkedveltdklegjobban.
A ll-12. szflzadban
bizdnci mesterekkeze nyomdt viseli a Kijevi Rusz
jelent meg. A
fest6szete6s szobr6szata,
amely az 6pit6szetkiegdszitfjek6nt
legels6nagymdretfisz6kesegyh6zak
fresk6inak6s mozaikjainakjellemz6s6re szint6na monument6lishistorizmusfogalmdt haszndlj6k.A nagy bels6
tdrrel rendelkez6templomokval6banmonument6lisig6nyekett6masztottak.
nyolc mozaikk6Egyessz6mft6sokszerinta kijevi Sz6fia-sz6kesegyh6zon
(artyel) dolgozhatott,de a kisebb
szft6 6s egy nagy lltszdml fest6ktiztissdg
templomokfresk6in is ttibb kdz munkdjamutathat6ki. A kezdetekaz ikonfest6szetbenis gdrtig mesterekhezktit6dtek, de kor6n megjelenteka helyi,
keleti szl6v fest6k is. A Kijevo-PecserszkijPatyerikon emlit egy Alimpij
nevfrszerzetest
a 11. szdzadb6l,
aki a kor nevesfest6jevolt. A12. szazadban
a helyi fejedelmi lpitdszettelp6rhuzamosan
helyi ikonfestd-iskolakis kiala-
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kultak. A12-13. szizadfordul6j6ra,illetve a 13.szdzadelejdreh6romhelyi
iskol6tlehetelktildnfteni:a novgorodit,a vlagyimir-szuzdalit
6s a jaroszlavit
(6szakon).Ktizijsjellemz6jiik abizdnci ilrtiksdgt6lval6 t6volodds.A korai
novgorodi ikonok kiiztil legismertebba SzentGydrgy-ikon,amely mdg bi
zdnci von6sokatmutat. A ttibbi helyr6l a tatdrjdrdsel6ttr6l csaktdred6keket
ismeriink.
Az 6oroszkorszak kultrir6jdnaklegnehezebben
megragadhat6eleme a
zene. A liturgidt kfsdr6 zenei k6nonokata Kijevi Rusz szint6n Biz6ncb6l
vette 6t: gyorsanelterjedt a nyolcfokozatdhangsorb6lszigoni rend szerint
kialakitott zeneiforma. A 11-13. szdzadb6lfennmaradtn6h6nytucatnvik6z-
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irat, amely neumdk segits6gdvel lejegyzett egyhdzi dallamokat 6rzott meg.
A neum6k a hangok lejegyz6sdnek kora ktiz6pkori form6i, amelyek az 6nekesek szdmdracsak a dallam irdnydt mutatt6k, de hangmagass6got6s hangktjztjket nem. A r1grk6ziratok ktjztil mostan6ig csak ndh6nynak a zenei jeleit
oldott6k fel. A Kijevi Ruszban tdbbfdle hangjegyir6s ldtezett, a legelterjedtebb az frn. ,,7namennaja"tipus volt (,,znamja",,,znak"=,jel"). A zenei jelek
a liturgikus szdvegekkel iisszeftiggdsben6rtelmezhet6k, tijbb vdltozatuk van,
6s a jelek felold6sa bonyolult feladat. ABizdncb6lfitvett liturgikus mfifajok
koziil a Kijevi Ruszban eg6szenbiztosan ismert6k az ld,n.,,tropar"-t. Igy neveztlk a rdvid egyhSzi himnuszokat. Ezen beltil is ktildnbsdget tettek a liturgikus rendben elfoglalt helyiik szerint. A fennmaradt k6ziratok alapjrdna
Ruszban n6pszerfiekvoltak az :d,n.,,sztyihirdk", a 4-I2 sorb6l 61166nekek,
amelyeket a liturgidban ciklusokban adtak el6.
Vil6gi zene l6tezdsdr6l alig tudunk valamit. A Kiievo-Pecserszkii Patyerikon egylk feljegyz6se drulkodik arr6l, hogy a fejedelmi udvarokban tartott
megjelentek a
lakom6k alkalm6val a fejedelem 6s kfs6rete sz6rakoztat6si6ra
regosdk, akik hriros hangszeren(guszli) 6s egy6b hangszereken(sip, dob)
j6tszottak, valamint 6nekeltek 6s t6ncoltak. M6s adat is tanriskodik a fejedelmi udvarok sz6rakoztat6ir6l, ezek voltak a szkomorohok; a kijevi Sz6fiasz6kesegyh6zban az egy1k oldaltorony felj 6r6j6nak fresk6j r{n 6br6zolnak
hangszereken jdtsz6 szkomorohokat. A fejedelem 6s kfs6rete el6tt val6szinrileg a h6stetteket elbesz6l6 epikus kdltem6nyeket, a bilinrikat adtrlk el6
hangszereskfsdrettel. A h6si 6nekek tartalmukban szitmtalanpog6ny elemet
6izhettek, nem v6letlen teh6t, hogy a paps6g szem6bennem volt kiv6natos
a szkomorohok jelenl6te. A novgorodi 6s szuzdali dvkonyvek szerint mdr a
ll. szdzadt6l kezdve az ,,drddgi", ,,b6lv6nyimdd6" jelz1vel illettdk 6ket. A
szkomorohok nyrijtotta sz6rakozdsellen az egyhdz nem sok sikerrel harcolt,
hiszen m6g a 17. szdnadiOroszorszdgbanis megtaldljuk 6ket.
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2.FEJEZET

A Ezcttagcltsa6
azilzadai

jdrt.
A 13. szdzadEur6p6jaktiz6pkori dinamizmus6nak
utols6 szakasz6ban
A r6mai egyh6z6s vezet6ihatalmukcsfcsdra6rkeztek.Ebbenfontos szerepe volt annak,hogy a keresztesh6bonik sordn1204-benv6giil elfoglaltdk
Konstantindpolyt,Bizdnc f6vdros6t,ezt kdvet6enism6t egyetemeszsinatokat hfvtak cissze- hangsrilyozand6,
hogy a keresztdnysdg
rijra egysdges,
6s
a r6mai pdpaa keleti egyh6zatydkkalszembenfeljebbval6.A 13. szdzadban
p6paitrdmogat6ssal
kertilteka N6polyi Kirdlys6gtr6njitraaz Anjouk, akiknek
tov6bbihatalmitdrekvdseit(l6sd Magyarorszdg
tr6nj6nakmegszerzds6t)
a
p6paugyancsaktdmogatta.A szdzadkudarca,hogy a keresztes
rdllamokfokozatosanteret veszftetteka Szentfiilddn.Ugyanakkora keresztdnymisszi6
sz6m6ra,,felfedezt6k"
pogr{nyait(poroszok,litv6Eur6paperemvid6k6nek
nok, kunok), azlb1iai-f6lszigetenlendtiletetkapotta m6rok visszaszorft6sa,
D6l-Franciaorszdgban
pedigaz albigenseretnekekkelval6 leszdmol6s.A 13.
(ferencesek
szdzadelej6nelismertfj szerzetesrendek
6s domonkosok)
riivid
id6 alatt igen nagy n6pszerfis6gre
tettek szert. A tatdr-mongolt6madds,
amelyEur6pakeleti 6s ktizdps6r6szeinhatalmaspusztftdstokozott,a kontinens nyugati fel6benink6bb az 6rdekl6d6stvdltottaki a ,,Kelet" irdnt.
A 14. szdzadban
Nyugat-Eur6patdbbfdlekrfzist ek 6t. Villsilgbakeriiltek
az addigmeghatdroz6
politikai tdnyezfik.A p6pasdgfrancianyom6sra1309ben Avignonbakdltdzdtt,majd 1378-t6lkezdet6tvettea konstanzizsinatig
(1414-1418)hfz6d6 nagy egyhdnszakadds.
A n6met-r6maics6sz6rihatalom
rivaliz6l6dinasztidkkezdnolvadtel, majdLuxemburgiK6roly Aranybull6j6t
(1356)ktjvet6ena t6nylegeshataloma vdlasztdfejedelmek
szintjdnszil6rdult
meg. A 14. szdzadban
indult az 6n. szdzdveshdboni (1339-1453),amely a
jelezte,csakrigy,mint a ktjztjs
kdz6pkorihaditechnika
6s harcmodorvdlsdg6t
eur6paihadi vdllalkoz6sk6nt
indult nikdpolyicsata(1396).Jelent6sdemogrdf\ai6talakul6steredm6nyezett
a szdzadkiizepi pestisjdrv6ny,amely nyugaton a lakossdgjelent6s csdkken6sdhez
vezetett.Eurdpad6lkeleti fel6ben
pedig a terjeszked6tdrtik birodalommalvfvott harcok,illetve a nyugalmasabb t6rs6gekfel6 vdndorl6sviltoztatott a n6pess6ghelyzet6n.Bdr ez a
folyamat inkdbb a 15. szdzadotjellemezte,a kezdetekmindenk6ppenide
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vezethetdkvissza.A tdriik terjeszkedds
ktjvetkezt6benl6t6€rtkiizdtitt a kdzdpkor f6nyesbizinci birodalma.Ktiz6p-Eur6paszdmdraviszont a 14. sz6zad a stabilit6sideje: fjj6szervez6dtitta lengyelkirdlys6g,Csehorsz6g
6s
Pr6gabirodalmi kozpontlett, a magyarorszdgiAnjouk hatalma6s befoly6sa
messzetrilmutatottorsz6gukhatdrain.
A 14. szazadkrfzis6b6legy m6sEur6pasziiletett.A tatfuok uralta KeletEur6pa6s a tijrdktjk 6ltal egyreink6bb megh6dftottBalk6n miatt szfikebb6
vdltak a kereszt6nyEur6pa hatrdrai.Az ,,Orbis Christianus"ortodox r6sze
elveszitetteijn6ll6 dllamis6g6t,emiatta kereszt6nyvil6got egyregyakrabban
a nyugati kereszt6nysdggel
azonositott6k.
A nyugati 6s a ktiz6p-eur6paipolitikai rendszerbenaz irdnyitds testiiletek kezdbenvolt (rendek, orsziiggyfil6sek,zsinatok,vdrosikiizdss6gek).
A 14-15. szdzadfolyam6nszaporodtak a szellemimfihelyek,az egyetemek.A pr6gaiegyetemr6lindult Jan
Hus tanaiCsehorsz6g
hatdrainis trilmutat6anelindftottakegy szellemi6ramlatot, ennek is kdszdnhet6enform6l6dottaz a szellemikdzeg, amely egy
€vszdzadmdlt6n k6pesvolt a reform6ci6befogad6s6ra.
D6l-Eur6patengeri
hatalmainakteriilet6n szdmos,a haj6zdstsegft6fjft6s jelent meg, amely a
tudom6nyosgondolkod6seredmdnyeivelp6rosulvadrlelte a nagy fdldrajzi
felfedezdsek,hezvezet6v6llalkoz6sokat.

A r6gi6k kialakul6sa
NAGYFEJEDELMIKOZPONTB6L _ VOLOSZTY

Az 1140-es6vekbena Kijevi Ruszt6rk6peteljesenfltrajzol6dott,a perif6riiik
6n6ll6sodtak.
Egyr6sztbedrteka ljubecsigyfil6s(1097)eredmdnyei:Csernyigov Tmutarakannyal,
illetve d6lnyugatonPeremisl-Tyerebovl
a 12. szdzad
kdzepdretjn6ll6sodott.Igaz,
Csernyigovelveszftette
Szuzdalt,amia Il. sz6zad mdsodik fel6ben volosztyk6ntidetartozott;de kikrist6lyosodotttobb
olyan kdzpont (Novgorod-Szeverszkij,
Kurszk,Murorn,Rjazany),amely felett Csernyigovbefoly6sa6rv6nyesiilt.A h6tt6rbenpedig ott volt a sztiks6g
szerint igdnybe vehetd kun hader6,amelyneknem csek6ly szerepjutott a
csernyigovifejedelmekmeger6siid6s6ben.
A ljubecsigyfl6s m6sikkedvezm6nyezettjea peremisl-tyerebovlifejedelmekkiiziil keriilt ki, Vlagyimirko
Volodarevics,aki tjsszekov6csolta
a halicsi fejedelems6get
tiibb kisebb, otcsinajogri volosztyb6l.A Kijevvel szembenikonfront6ci6katonaialapjait
itt is a ktils6 (lengyel 6s magyar;esetlega d6li hatdtok mentdnfelbukkan6
sztyeppikun) hader6teremtettemeg.Mfg Csernyigov6s Halics ,,sajiit"dinasztifitteremtvetindll6sodott,6szakonNovgorod6s Pszkova fejedelmek
,,v6ltogatdsdval",a fejedelemrer6tt kdteless6gek(pl. eskti) betartat6s6val
6rizte Kijevt6l val6 fiiggetlensdg6t.
Nem is szdlvaPolockr6l, amely l6nyeg6ben az 1060-as6vek 6ta leszakadtnaktekinthet6.A tttbbi r6sz Ljubecs
alapjdn,mondhatni,Vlagyimir Monomah,,otcsin6jdnak"
tekinthet6,itt a kijevi ktizponthozval6 fokozottkapcsol6dds
figyelhet6meg.
Az L120-as6vekbena Monomah-kldnuralta r6szekperif6ridin is a fiig66

getlened6snyomai mutatkoztak.Az egyik ide sorolhat6tertilet Szmolenszk,
ahol 1125 6ta Msztyiszlavnegyedikneksziiletettfia gyakoroltaaz uralmat
1159-igfolyamatosan;
vdgiil ekkora kijevi nagyfejedelmi
sz6kmiatt iink6nt
tdvozott.A helyzetsaj6tos,kiel6gft6magyarizatotnemtudunk16adni.Meglehet, Rosztyiszlavhelyzete a kulcs, hiszen 6 a szeniordtussorrendjdben
igencsakhdtul foglalt helyet. Lehet az is, hogy a teriilet jiivedelemszerzlsi
es6lyeinem voltak vonz6akm6sokszdmdra;de elkdpzelhet6valamif6lekapcsolata szomsz6dos
Polockkal,amit a Kijevre koncentr6l6kr6nikris6rdekl6d6s6nek
hidnyaelfeda szemilnkel6l. V6giilszerepetjdtszhatott
az is, hogy
a szmolenszki
rdszekena lakossdggy6r volt, csaka 12. szdzadels6fel6ben
n6ttaz rijabbbeteleptil6kkel.Eztliltszik er6siteni,hogy Szmolenszkben
csak
1136-1150ktizdttl6tesiiltaz els6piisptiks6g.
A Monomah-kl6n
uraltateri.ilet
m6sik,,leszakad6"
pontjaRosztov-Szuzdal.
kikrist6lyosod6si
A teriiletjelent6ktelenlehetettm6ga ll. szdzadm6sodikfel6benis, hiszenRosztovCsernyigov ,,tartozdkdnak"sz6mitott.A ljubecsimeg6llapod6s
ut6n viszontnem
kertilt az Olgovics-otcsin6ba,
hanemmegmaradtVlagyimir Monomahkez6n. ltt lI32-t6l Vlagyimir Monomahlegfiatalabbfra, Jurij Dolgorukij vetette meg a l6bdt,6s 6lete vdgdig(1157)uralta.A r6gi kdzpont,Rosztov
mellett ekkor egyregyakrabbanszerepeltSzuzdal,majd a 12. szdnadm6sodik fel6benvdlt ki az ijabb kdzpont,a Kljazma-partiVlagyiminAz ll4}-es
6vek elej6n- harmadikhasonl6sorsriteriiletk6nt- figyelhetjiik meg a volhiniai Vlagyimir egykdzenval6 megszil6rdul6s6t:
az 1130-as6vekv6gefel6
szereztemeg lzj aszlavM sztyis
zlavics.
1169-benAndrej Bogoljubszkij csapataimegt6madti4k
Kijevet, a tSmad6snaka v6rosnem tudott ellendllni.Andrej t6maddsanem a szok6sosm6don zajlott le, hadai nemcsakelfoglaltdk a v6rost, hanem alaposanfel is
dflt6k 6s ki is raboltdk.Andrej hadr{nakzs6km6nyszerzlse
akkorapusztul6st
eredmdnyezett,
amelyetKijev nem is tudott tijbb6 kiheverni.Andrej Bogoljubszkij nem fgy akndztaki gy6zelm6t,ahogy rokonai tettdk kor6bban.
A v6roselfoglal6saut6n iiccsdt,Gleb Jurjevicseti.iltetteoda. Gleb fiatalabb
l6v6n, a csalddonbeli.il Andrej szeniorirendelkezdseal6 taftozott.Kijevet
ekkor m6r aligha tarthatjuk nagyfejedelems6gnek,
s6t a form6l6d6 rdgi6k
kijzdtt primus inter paresneksem! Teriiletejelent6sendsszezsugorodott:
nyugati ir6nyban a Dnyepert6l a Szlucs foly6ig, dszakona Pripjaty als6
foly6s6ig nyrilott, keleten a Dnyeper bal partjdn csak egy keskeny s6vra
korl6toz6dott,d6len pedig a sztyepp irdnydbanvddelmetbiztosft6 er6ditm6nyvonaligterjedt. A perif6ri6konformdl6d6politikai egys6gekkeldsszehasonlftvaKijev nagys6grendileg
hdtr6nyosabb
helyzetbekertilt, l6nyegesen
kisebbterUletrezsugorodva.Ha pedig az II69-ben tiirtdnteketnlzzik,hogy
tudniillik Kijevet egyik periferi6liskdzpontnakal6rendeltenkezelt6k,onn6t
ir6nyftottdk;azt kell mondanunk,hogy jelent6s6geegy voloszty szintjdre
olvadt.A 12. szdzadutols6 harmad6nak
6s a 13. szdzadels6 6vtizedeinek
ktizdelmei,amelyetKijevdrt folytattak, mrir nem a nagyfejedelems6g
megszerz1se
miatt, hanempusztdna teriilet megszerz6se
cfm6ntdrt6nt.Emellett
term6szetesen
a presztfzsszempontok
megmaradtak,6s a fejedelmeketto-
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v6bbrais motiv6lt6k. A12. szdzadmr{sodikfel6benKijev voloszttydv6l6sdt
a cfmek visel6seis jelezte: a regiondlisktizpontokfejedelmeikdziil tdbben
is felvett6k a nagyfejedelemcfmet,kifejezve,hogy nincsenekKijevnek al6rendelve.Els6k6nta vlagyimir-szuzdalifejedelemtette ezt. Az lI70-I240
ktjzdtti 6vtizedekKijev6rt folytatott harcainaka szmolenszki6s a csernyigovi fejedelmekaz els6 sz6mrif6szerepl6i,mikiizbena kor6bbanleszakadt
r6gi6k bels6 gondjaikkalbirk6ztak:Novgoroda fejedelmihatalomvisszaszorft6s6nmunkdlkodott;Halics 6s VolhfniavalamintVlagyimir-Szuzdalsajdt bels6 rendjdnekkimunk6l6s6valvolt lektitve.
A r6gi6k 12. szdzadelejet6ltart6 meger6siid6s6nek
tdbbf6le magyarflzat6t adhatjuk.Ami a felszfnen- 6s a forr6sokban- l6tszik, a politikai harc,
m6r kovetkezm€ny.Kijev 6s a perif6ri6kkiizti egyensrily-eltol6d6s
6s Kijev
jelent6sdg6nek
cscikkendse
mdgtitt gazdasdgi
v6ltoz6sok6lltak. A Il. szdzad
v1g€na kunok megjelen6se6s nyom6banaz 6lland6sul6hdbonik k6rosan
befoly6soltdka dnyeperivfui:frtforgalmdt.A ,,var6gokt6la gtirdgiikig" vezet6
vizi it rij ftvonalra helyez6diitt6t,a Dnyeszterre,amelybiztons6gosabb
volt
a Dnyeperhez
kdpest.A Dnyeszteren
felhaj6zvaa Szan6s a Visztulafoly6khoz lehetetteljutni, ahonndta Baltikum fel6 vezetettaz :drt.
A Dnyepermenti
kereskedelemhanyatl6saNovgorodotink6bb a kelet-nyugatikereskedelem
irdnydbaford(totta.Novgorod 6s a Volgai Bulg6ria kdztjtt a keresked6ka
vlagyimir-szuzdalifejedelems6gteriiletdnhaladtak6t. A kereskedelmiforgalombanbekiivetkezettsrilyponteltol6d6st
a t6rs6gbenel6keriiltdremleletekkel lehetigazolni.A m6sikok, ami Kijev 6s a perif6ririkviszony6nakmegv6ltozdsflteredm6nyezte,
a demogr{fiai villtoz6sokban
keresend6.A perifdri6k
egyesr6szeinmegndvekedett
a lakoss6g.J6l l6that6pl. a vlagyimir-szuzdali
rdszeken,ahol ,,ismdtl6d6"telepiil6snevek
fordulnakel6, olyanok,amelyekkel
m6suttm6r r6gebbenis tal6lkozhattunk:
pl. Perejaszlavl,
Halics, Zvenyigorod,
Sztarodubstb.A lakoss6gl6tsz6mbelindveked6se
mellett- rigy v6ljiik - a 12.
sz6nadta,,6rett
be" az atdrsadalmivdltoz6s,zajlottle a differenci6l6dds
a keleti
szl6vtdrsadalmon
beliil, amelya ttirzsi-nemzets6gi
arisztokr6cia
6sa var6g-normanncsoportokegy t6rsadalmielittd form6l6d6sdban
iilttjtt testet.Ezzel az
elit r6teggelr6szbendsszefogva,
rdszbenszemben6llva alakftottaki a Rurik-dinasztiaegy-egy6gaa sajdthatalmiktirzet6t.Az elit r6teg6s a dinasztia
koziitti viszony az egyesr6gi6kbannem egyform6nalakult, emiatt a politikai berendezked6s
is elt6r6seketmutatott.A fejl6d6sbelikiiltjnbsdgeka r6szfejedelems6gek13. szazadisors6banmdr kitapinthat6k,de kiteljeseddsiika
14-15. szdzadbankdvetkezettcsak be, 6m csin{jukbanmdr a 12. szdzadi
kdriilm6nyekbenfellelhet6k. Azdrt hangsrilyozzuka regioniflis elt6r6sek
megl6t6t,mert nem a tatdrh6dit6saz alapvetl ok e ktildnbs6gekkialakul6s6ban,az csup6nfeler6sitette6s nyilvdnval6v6tetteldtiiket. AI2-I3. szdzad
fordul6jrin az egykori Kijevi Ruszonbeliil a v6laszt6vonalakat
az 6,szaki€s
d6li rdszekkijzdtt hrizhatjukmeg.
Az lszaki rdgi6 magasemalkot egysdgeskdpletet.K6ts6gtelen,hogy pl.
Novgorod 6s Vlagyimir-Szuzdalelt€r6 adotts6gtir€szeiaz egykori Kijevi
Rusznak.Az indokolja,hogy e helytitt egy ,,6szakir6gi6" cfmenegytitt sz6l68
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junk r6luk, hogy fdldrajzilaghatdrosak,a kelet-nyugatiirdnyrikereskedelmi
forgalombanegyar6nt6rdekeltek,vdgiil a novgorodiakv6lasztottfejedelme
nemegyszera vlagyimir-szuzdalir6szb6l 1rkezett.Es akkor m6g nem besz6ltiinka hat6roktisztdzdsa6rdek6benlezajlott sok-soksrirl6ddsr6l.Annak
a tertiletnek,amely a Volga fels6 foly6sa,a Kljazma, a Moszkva6s az Oka
folydk vid6k6nhelyezkedikel, els6kiizpontjaRosztovvolt. Rosztova Baltikum-Volga-Kaszpi-tenger
kereskedelmiritvonalftjldtt 6rkijd6 er6dftm6nyk6nt jdtt l6tre. Tal6n valamivel k6s6bbiSzuzdal,mint a kiirzet rijabb kdzpontja. A 12. szdzadels6 harmad6banels6sorbanmint ad6fizet6teriiletnek
6s a volgai bolg6rokelleni v6dekez6s
stratdgiaipontj6nakvolt jelent6sdge.
Jurij Dolgorukij hosszriszuzdalitart6zkoddsaalatt lpitett ki egy stabil v6delmi vonalat a volgai bolg6rokkalszemben.Ekkor (11,47)emlftik el6szdr
Moszkv6tis, mint egy kisebbrezidencidt.Rosztov-Szuzdal
kiiltjnAJJ,ilset
eI6segftette,hogy a d6li r6gi6kt6l egy srird erd6s (lakatlan)vid6k v6lasztotta
el. AndrejBogoljubszkijki6pftetteazij fejedelmikdzpontot,Vlagyimirt.Az
alatta megval6sult6pitkez6sekarr6l tanriskodnak,hogy Andrej tudatosan
tdrekedettegy Kijevvel egyenrangri
fejedelmikrizpontmegteremt6s6re.
Nem
v6letleniil 6piilt ,,Aranykapu"az erfiditm1nyfaldban egy Mdria-templommal. Andrej d6li harcaibdlvisszat6rve6pfttettemeg a Mdi'a Mennybevitele-templomot(Uszpenszkijszobor),ott helyezteel a Visgorodbdlmag6val
hozottbizdnci eredetfi(rangos)Istenanya(Bogomatyer)-ikont.
Szint6nAndrej Bogoljubszkijhatalmitdrekv6seitjelzi Kijev h6doltat6sa1169-ben.Az
1190-es6vek v6g6na vlagyimir-szuzdali
fejedelem,Vszevolodvezet6s6vel
indult el egy nagyhadi v6llalkoz6sa kunokellen,ahol Vszevolodm6r mint
az ,,eg6szRusz" vezet6jel6pettfel. Az 6 uralkod6sasz6mospontoneml6keztet Vlagyimir Monomahkijevi politikai met6dus6ra:a szfikebbcsal6d
szeniorjak6nt
viseltnagyfejedelmi
m6lt6si{gra.
Vszevolodhal6la(12L2)utdn
a vlagyimir-szuzdali
nagyfejedelems6g
is tiibb volosztyraszakadt.Az egykori ktizpontok(Rosztov,Szuzdal,Vlagyimir) kiiltjn-kiiliin keriiltek egy-egy
fejedelemfuilnyitdsaal6, de tov6bbi volosztyokis kialakultak pl. Perejaszlavl-ZalesszkijteriiletdnTver, dszakonJaroszlav6s Kosztroma.
A deli Ruszegyik r6szdtCsernyigovalkottaa keleti ,,v6gvid6ken",
a m6sik
fontos r1gi6ja a d6lnyugatiHalics-Volhinia,amely ebbena form6bancsak
Il99-rejdtt l6tre,addigmindkdtrdszekiiltin utat futott be. Halicstdrt6netdnek
felt6tleniil megemlftend6esemdnyeVlagyimir fejedelemelkergetdsevolt
(1188),mivel ezrittala halicsibojr{rs6gviselked6se
a novgorodihelyzettelrokonithat6.Egyrdsztaz€rt,mertkorldtozniakardk a fejedelemjogait, miisr6szt
pedig,mert belesz6ltaka szem6lymegv6lasztdsdba.
Miut6n Vlagyimir lengyel
segfts6ggelvisszat6rt,anyai nagybilryjflhoz,a szuzdaliVszevolodhozfordult, 6s a t6le kapott ,,garancia"mellett tudott megmaradniHalics €l6neg€szen1199.6vi hal6l6ig.Az esetkapcs6nvil6gosankirajzol6dik,hogy a Rusz
,,primusinter pares"fejedelm6nekm6r nem a kijevi nagyfejedelmet,hanem
a vlagyimir-szuzdalittekintett6k.Ugyanfgyl6tta a magyarAnonymusis, mid6n megemlitette,,Rusciarn,
que Susudalvocatur" (Rusci6t,amit Szuzdalnak hfvnak), azaza Ruszt Szuzdallaltekintetteazonosnak.
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RUSZESA SZTYEPP
A Kijevi Rusz sziiletdsepillanatdt6la sztyeppin6pekszomszdds6gdban
!6tezeti.S6t, amint err6l a keleti forr6soktanriskodnak,magaa Rusz is ttibb
a sztyeppn6peikiiz€ illeszkedett.Rdszbenfgy, hogy a Rusz
vonatkoz6sban
egyik etnikai alkot6eleme(a szl6vok) akazdrok,majd a magyarokad6frze'
t'jdvd lett; rdszbenpedig,hogya Ruszharcosvar6gelemeia sztyeppin6p9k
(kaz6rok,beseny6k)ellenfeleiv6vdltak.A kezdetben,,folyaminom6doknak"
fdlk6ntvett r6szta sztyeppi
nevezettndp lassana szdrazflldOnis egyenrangri
6s drtdkdnekniivenom6dokkalvfvott harcokban.Erre utal a 16szerepdnek
ked6se.Az illlamszewezdVlagyimir fejedelem6s Bdlcs Jaroszlavidej6t6l a
Kijevi Rusz fejedelmeinek6rdekl6ddseegyreink6bb6szakiirdnybafordult,
a sztyeppfel6 pedig v6dekez6taktik6ra v6ltott. Emiatt epiilt ki a v6delmi
gyepiirendszera d6li rdszeken,a Szula,a Sztugna6s a Roszfoly6k ment6n,
er6djeis emiattl6tesiilt.A 10-11.szdzadfordul6j6na sztyep6sPerejaszlavl
felhaszn6lta ruszok
pet a beseny6tirrzsekuralti{k,akiket Bizdncnemegyszer
A beseny6kll. szilzadiaktivizill6ddsdraaz€rt keriilt sor,
h6tbat6mad6s6ra.
mert megjelentekah6tt6rbena kunok. A beseny6ttirzseka Kdrp6tokhoz6s
- a jelek
az Al-Dun6hozkiizelebbhriz6dtak,egyescsoportjaikmegprdb6ltak
BirodalomaB\zinci
illetve
K6rp6t-medencdbe,
a
szerintsikerrel bettirni
ba. A helyben maradtttjreddkekmegszfintekiin6ll6 politikai er6neklenni.
A torkok 6s rizok sorsdrajutottak, akiket pl. a 12. szdzad\Rusz fejedelmei
hatilrvdddszolg6latbafogadtak;illetve a sztyeppenseg6dndpiszerepkdrbe
kertiltek.
A kunok a Ll. szdzadutols6 harmad6t6la 13. szazaditatdr(mongol)t5sztyeppfel6li
maddsiga Kijevi Rusznak,illetve rdszfejedelems6geinek
megv6ltozott.
ez
id6
alatt
szomszddaivoltak. A kunok 6s a Ruszkapcsolata
a Ruszt
bez6r6lag
A 11. szilzad k6zep6t6l a 12. szilzadels6 6vtized6vel
intenzfv tdmad6sok€rtdk a kunok lakta sztyeppfel6l, majd segdder6kdnt
bedpiilteka fejedelmekegym6selleniharcaiba.A 13.szinadelej6nazonban
keriiltek. Az a viszony,
elmozdultakDon viddki sz6ll6saikt6l,6s nyugatabbra
fejedelmek6s a
amely kor6bbana csernyigovi(6s novgorod-szeverszkiji)
kunok kdzdtt kialakult, a 1,3.szdzadelej6nm6r a halics-volhfniaifejedelmek
6s a kunok ktizti kapcsolatokatis jellemezte.Kunorsz6g(Cumania),azaza
kun tiirzsek fennhat6s6gaal6 tartoz6tertilet igen nagy volt: a Volga-Don
vid6k6t6l egdszenaz Al-Duni4ig terjedt. A kunok nem alkottak egys6ges
6ltek, fgy a ruszbelifejedelhanemkisebbcsoportokban
tdrzsszdvets6get,
mekkel is csak egy-egyrdsziik tartott kapcsolatot,azok,akik a Don-Dnyeper viddkdn6ltek. A nagy kiterjeddsfiKunorszdghatdraia tat6rokmegjelemindink6bba nyugatir6szekn6s6velkezdtekzsugorodni,illetve a n6pessdg
iiml6 Kalka foly6
re koncentr6lddott.A tat6rok 1223-banaz Azovl-tengerbe
mellett m6rtekeldszdrjelent6scsap6sta kunokra,ahol a Ruszfejedelmeinek
egy csoportjais a kunok oldaldnharcolt.A Rusz egdsz&en€zveazonbana
Kalka menti csatanem hozott l6nyegesv6ltoz6st.
A tatdr had Kalka menti gylzelme inkdbb csak jelezte a mongol-tat6r
seregjdv6beni t6mad6sait,6s a tatdrok ftszdr1l csup6nporty6zdsnakvolt
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Dzsingisz k6n (kinai rajz)

Ogodej (kinai rajz)

mondhat6.Val6j6bana mongolbirodalomDzsingiszhalillael6tt szervezetlen
volt. Dzsingiszkrin haldla el6tt ezt a r6sztDzsocsinevfi fi6nak szdnta,aki
azonbanm6gel6ttemeghalt.A mongolbirodalomnyugatifele Dzsocsim6sodsztilottfi6nak, Batunak(az 6oroszforrdsokbanBatij) ulusza (r6szbirodalma)lett. Az doroszforrdsokndhaDzsocsinevdvelfrj6k le: Dzsucsijev
ulusznak,amely tdnylegesenBatu szervez€sealatt v6lt Arany Horddvd.Az
jelentette,az ,,atany"jelz6 pe,,ordu/orda"sz6 az uralkod6 szifll6stertiletdt
dig a nagykdn rezidenciiljdt.Nincs 16 biztos magyafinat,mi6rt neveztdk
Arany Horddnak.Tal6na k6ni hatalomgyengtil6s6veltdbb ulusz is a nagyk6n jogut6dj6naktekintettemagdt.M6s elk6pzel6sszerinta s6trukonhaszn6lt aranycsfkr6lkaptaaz elnevezdst.1229-t6l)gddej keriilt Dzsingisz<irdk6be, aki birodalomszervezdssel
foglalkozott.A kiizpontot (Karakorurnaz
Orkhon foly6n6l) fallal vette kdrtil, valamintfigyelemmelvolt arra, hogy a
mdr megh6dftottrdszekb6keid6benbirodalomkdntis mfikddjenek:pl. kancell6tri6tszewezett,fut6rszolgdlatothozott l6tre. A birodalomnagy h6dft6sa
(Kfna) az 1230-asdvekbenfolytat6dott.A tov6bbih6dftdsistratlgiilr6l 1235ben dtjnttitt a kuriltdj: keletenD6l-Kin6t 6s Kore6t; nyugat fel6 Kis-Azsi6t
jeltilve meg.
6s az eur6paiorsz6gokat
A Rusz teriiletdt kdt jelent6sebbtdmad6s6rte: az els6 1237138-ban
a
volgai bolg6rok fel6l indult, a mdsik 1240 6szdnCsernyigovirdnydban.
A tatSrtdmad6segy addig ismeretlenerejfi 6s m6s szok6sokszerintharcol6
nom6d csoportmegjelen6s6thozta magdval.A nyugat fel6 fordul6 tatdrok
seg6dn6peikkel
egytitt L20-140 ezer harcosb6l6116tdmegetalkottak. (Kordbbanel6fordult a tiirt6netiirodalomban300 ezerf6s becsl6sis, ez azonban
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irreiflisnaktfinik.) Az igen nagy l€tszdmmellett rijdonsdgvolt a tat6r had
kfmdletlenmagatart6saaz ellenf6llel szemben:aki egyszerszembeszegiilt,
az tobb1nem sz6mfthatottkegyelemre.Az ember6let6s a felhalmozottvagyon m6rhetetlenpusztul6saa megh6dftottteriilet pacifik6l6s6t,gyors h6doltat6s6tkdszftetteel6. Nem szi4mfthatott
rij elemneka t6li hadj6rat.Atatdr
A
harcmodormiatt a t6li hadvisel6steljesebbpusztul6stis eredmdnyezett.
Ruszteriiletdnnincsenekhegyek,ahov6a lakossdgelmenektilhetett
6s megbdjhatott volna. A nagy hidegbena telepiil6sekenkfviil az emberi 6let az
6lelemhi6ny6s a fagy miatt tjnmag6banis vesz6lybekeriilhetett.A lakoss6g
a telepiil6sekrehdz6dott.Az er6dftetthelyek ciiltipiikkel meger6sitettfttldsdncokv6delmdtjelentettdk,amelyeketk6hajft6 ostromgdpekkel6s tfrzzel
pillanatokalatt meg lehetettsemmisfteni.A k6b6l 6piilt templomokadt6k a
lakoss6gutols6 mened6k6t,de ezekis kdnnyena tfrz martal9kdvdv6ltak.
A hadj6ratnakv6ge szakadt,de a b6k6s6llapotokaligha 6lltak visszardvid
jelent6svolt.
id6 alatt. Mind a lakoss6g,mind az anyagijavak pusztuldsa
hir1re sokaknaksikeriilt elmenekiilVal6szfnri,hogy a tat6rok 6rkez6s6nek
nii.ik,de nem tudjuk, hdnyanlehettek.
megrdz6erejdvelhatott, mid6n egy ruszA ktizvetlen6lm6nybeszr4mol6
beli pap elvitte atatdr pusztitdshft6t a lyoni zsinatra.A pap Pjotr Akerovics
volt, a kijev-beresztov6iSzpav (Megv6lt6)-kolostorigumene,aki Mihail
csernyigovi fejedelemmelmenektilt Magyarorszdgra,majd innen tov6bbmenve, I245-beneljutott a lyoni zsinatra.Pjotr ap6t mellett a vdradikanonok, Rogerius 6s az aquileiai piltrifuka is megjelent.E h6rom besz6mol6
A kitegytitteseninditotta a pdp6tana, hogy ktjveteketkiildjdn a tat6rok,hoz.
vetktild6smiigrittesszdnd6kdt,
a felderft6stJohannesPlano Carpini ferences
szerzeteshajtottav6gre,igen sikeresen.Carpini keresztiilutazotta tatfudtLta
Ruszd6li r6szein.T6le tudjuk, hogy iit 6vvel a tatdrpusztftiisut6n Kijevben
6s ktirny6k6nminddsszekdtsz{z hdn 6llt. Viszont mfikiidtek a templomok,
a Sz6fia-szdkesegyh6z
6s tdbb kolostortemploma,pl. a mihajlov6\Zlato6s a Barlangkolostor
temploverhnyij-,a vidubicki SzentAndrds-templom
mai; pedigez aterilet kdzvetleniila tatdrokuralmaal6 keriilt. PlanoCarpini
a Dnyepert6lmdr tatdr kfs6r6kkelfolytatta ftj6t.
Nem keriilhet6 meg az a k€rd1s,vajon mi vezetetta tat6rok gyors sikereihez,illetve mekkoravolt a pusztft6s.Atatdr katonai sikereketillet6en a
kor6bbi meg{llapitflsokhoznem sok rijat lehet hozzdtenni.Tat6r r1szrll egy
jelent6s l€tszdmldhadsereg(kb. 120-140 ezer f6) fegyelmezett,tewszerfr
mozgatdsajelent6s alaptdnyezf.Ehhez jfirult az ostromg6pekkelfelszerelt
had technikaifdl6nye 6s a gortigtfizbeilllitdsaaz arzendlba.Nem hanyagolhat6 el a pszichikainyom6ssem,amit az ellenf€kegyakoroltak:a megf6lemlft6s,a meglepet6sszerfi
mftosza.ARusz
t6mad6s6s alegyfzhetetlens6g
hadserege
kiiliin-ktildnmeglehetdsen
kicsi volt. Az 1237138
tel6nelszenvedett nagy veres6gutdn Jurij Vszevologyics(Vlagyimir Monomahd6dunokdja) a meneki.il6kb6l6sa megmaradottakb6l
rij hadsereget
dllitott cissze,6s
a Szity mellett felvette a harcot a tatSrokkal,de veres6getszenvedett.Az
egyestelepiildsekdnmagukbanhdrom-iitezerf6n6l nagyobbl6tsz6mrivdde-
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lemmel nem rendelkezhettek.A mflt szdnadneves tdrt6n€sze,Szolovjov
szdzezerf6re taksdltaa tatdr t6maddsidej6nek,,dssz-ruszbeli"hadsereg6t,
gondoltaa Roszfoly6 menti hatdrvdd1nom6dokl6tebb6l negyvenezernek
szdmdt.Sajnos,konkr6tadat,amiret6maszkodni
lehetne,nincs.Az tisszl6tsz6ma fejedelemsdgek
eset6benteljesenteoretikus,hiszenegymdsnaknem
ktildtek segfts6get.
Val6szfnfileg,a kapott inform6ci6ellen6resemhitt6k el,
hogy a tatdr tdmad6sbektivetkezhet,rdad6sulilyen m6don, ami a kor6bbi
sztyeppitapasztalatoknak
ellentmondott.
A tat6r pusztft6sfelmdrdsdhez
ugyancsakhi6nyoznakaz adatok.Az biztos, hogy az ellen6ll6sttandsft6teleptil6seketa tatdrokfelgyrijtott6k,kifosztottdk,a lakoss6gnem harcol6rdszdtis legyilkoltdk.Ellendll6stpedigminden teleptildstanfsftott. A nom6d szokdsokszerint bizonydra tekint6lyes
sz6mbanfoglyokat is ejtettek,hiszenaz emberdrukeresettcikk volt a keleti
piacokon.Az lszaki rdszeken,a sikvid6ken,t6len, 6lelem n6lktil nem sok
es6lyevolt a tfl6l6sre a tat6rokkijzel6benmarad6knak.
Nyugati ir6nyban,
Novgorodfel6 bizonyosansokanelmenekiiltek,de sz6muknem meg{llapithat6. A ddli r6szeketa fejedelmekkelegytitt szint6nsokanelhagytdk.Erdekes eset- tal6n nem is egyedi-, hogy Magyarorszdgra
€rkezettegyMaladik
Ruthenusnevfi szemdly,aki vagyon6tis mag6valmentette.Nem is tudn6nk
l€tez1sdr6l,ha nem ktjlcsiinziitt volna a magyar kir6lynak bel6le. Ennek
fejdben birtokot kapott, 6s Magyarorsz6gontelepedettle. Az dszaki Rusz
elleni t6mad6skora tat6rok hosszabbjelenldtdvelkellett sz6molni,a d6li
- feltehetden- kevesebbfoglyot
tdmad6sidejdn a gyors tov6bbvonul6ssal
vittek magukkal.
Egy6bk6ntnemcsaka Kijev ktirnydki kolostorok templomai mfikddtek
tov6bb, a tatdrrtdmaddsut6n 6szakonis hasonl6lehetetta helyzet.A Szity
foly6ndl elesettJurij fejedelmetpl. a vlagyimiri sz6kesegyh6zban
temett6k
el, ez teh6t nem d6lhetett romba. Vlagyimirba visszatdrtaz elesett Jurij
testv6re,Jaroszlav,6s
elkezdteijjdszervezniaz6letet.Bizonydra
segftsdgdre
volt fia, AlekszandrNyevszkij,a novgorodifejedelem.Rjazanybais viszszatdrta helyi fejedelmi dinasztia6letbenmaradttagtra,Ingvar Ingvarevics,
6s szint6nkonszoliddlniigyekezetta helyzetet.A csernyigoviMihail fejedelem I245-ben6rkezettvisszaMagyarorsz6gr6l
Kijevbe. Ha lassanis, de
visszat6rtaz 6letr6gi medr6be,a ,,norm6lishoz"kijzelftett,amennyireez egy
kirabolt 6s megtizedeltlakoss6gforsz6gbanegy6ltal6nv6gbemehetett.
A REGI6KEs a rarAnor
jelenA tatdroktart6sberendezked6s6t
az ad6szed6k6s ndpess6g-dsszefr6k
tett6k.A 13. szdzadktizepdnaz 6ri6siran6tt tatdrbirodalommegszervez6se
zajlott. Az ad6ftzet6snek
az a m6dja, amivel a Rusz teriilet6ntal6lkozunk,
nem volt r6gi: el6szdrOgiidej nagykdnalkaJmazta
Eszak-Kfndban,az els6
regiszter1235-b6lsz{trmazik.Term6szetesen
ad6tfizettek a Ruszfejedelmei
is m6r I245-t61,de ink6bba,,dany"-raeml6keztet6
m6don:azaza fejedelmek rendszeresen
vittek ,,aj6nd6kokat"a nagykdnudvar6ba.A tat6roknak
fizetett ad6 neve a 14. szdzadt6l,,vihod" volt. A tatSr-mongolbirodalom
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n6pessdg-6s ad6egdsztertilet€reMdngkekdn vezettebe a szisztematikus
6sszeir6st: 1252-ben Kfn6ban, 1254-benNyugat-Azsi6ban(Afganiszt6n,
Ezt kbvet6en1257-bena Rusztertilet6nis megjelenIr6n, Transzkaukrdzus).
tek a baszkakok,a tat6r ad6szed6k,akiknek biztonsdg6r6l6s mfktid6siik
A m6sodik
zavartalans6g6r6l
AlekszandrNyevszkij fejedelemgondoskodott.
1273-75ktirtil hajtott6kv6gre.Ek6s a Rusz szdmdrautols6 ad6<isszefr6st
kor mdr nem meg6llapfthat6,hogy a nagyk6nhozfolyt-e az ad6, vagy az
A k6s6bbiekben
a tatdrbels6 v6ls6g
Arany Horda lett-e a haszondlvez6je.
pedig nem €ledt6jj6. Az
miatt maradhatottel az iisszefrils,a L4. szflzadban
ad6osszefr6sok
sordntanrisftottmagatart6sjelzl az egyhdnprivilegizrilt helyzet6t.A regisztrdl6s6s az ad6tisszeirds
al6l ugyanismentestiltmindenegyktivetkezett,
magatart6sb6l
ez term6szetesen
h6ni intdzm6ny.A tatdr-mongol
kdvet6
r6szein
hasonl6an
vihiszena birodalomiszl6mot6s buddhizmust
szembeni
mongol
vall6si
paps6ghoz.
A kfnaikonfucianizmussal
szonyultaka
tiirelem els6 kinyilvdnit6ja Dzsocsivolt. Az ortodoxegyhdz6ltal kapottels6
k6ni kivdlts6glevdl,j arlik 1267-benkeletkezett.
A regisztr6lilsa parasztin6pess6g(csal6df66s hdza n6pe) tisszeftilsdra
terjedtki, amire a kir6hat6cenzusm6rt6kemiatt volt sziiks6g.A regisztr6lds
m6sik c6lja katonai: a lakossdgottized, szdzad,ezred,tizezred(tilmen, oroszul:tyma) szerintsoroltidkbe. Vernadskysz6mft6saiszerinta Ruszteriilete
27 tiiment 6llftott ki. Korabeli adatunkerre nincs, a tatdtruralom f6nykor6ban, a 14. szdzadm6sodikfeldbenaz egykori vlagyimir-szuzdaliteriileten
43 ttimennel lehet sz6molni. Vernadskytlzise szerint egy tiimen mtigtitt
kltszdzezerember611t.Ebb6l kiindulva tizmilli6ra taks6ljaa korabeli orosz
lakoss6got.Nem vette azonbanfigyelembea pl. Kfn6banel6fordultjelens6get, hogy egy-egy tiimen csak 3-7000 f6t foglalt mag6ba;valamint nem
sem.Ez a
sz6moltaz ism6tl6d6harcok6s 6hfns6gekembervesztes6geivel
szdmkiildntisenakkor trinik illuzorikusnak,ha arra gondolunk,hogy a 15.
szdzadiAnglidnaksemvolt h6rommilli6ndltijbb lakosa! Atatfu iisszefr6soknak a mongol forr6sokbannem maradtnyoma,fenti ismereteinketa novgorodi els6 dvktinyv 6s a Lavrentyij-6vktinyvfeljegyzdseib6lmeritettiik. Az
elbesz6l6forr6sok rdgzitetteadatoknem pontosak,hiszena novgorodi 6vkonyvb6l rigy tfinik, mintha a ,,csiszl6"-t(a tatdroknakaz tisszefr6snyomdn
kir6tt
fizetettad6t) csak a novgorodiakfizett6k volna. A parasztin6pess6gre
cenzusonkfviil tudunk az 6ruforgalomut6n ftzetettad6r6l (tamga)6s a ki6pnl6 tatdr fut6rszolg6lat(jam) ellfltdsdrafrzetettdsszegr6lis.
6letdbenl6nyeges
A tatdttt6mad6saz egykori Rusz fejedelems6geinek
v6ltoz6sokathozott. A kordbbanmegl6v6region6lisktildnbsdgekm6g jobban elm6lyUltek,hiszena tat6rdril6snemegyform6n6rintetteaz eg6szRuszt.
Politikai tdren a legnagyobbvfiltozdstaz jelentette,hogy bel6pettegy tij
hatalmi tdnyez6:a tatdrk6n. A tat6roka ddli teriilet egy r6sz€t(Kijev, Csernyigov,Perejaszlavl),
uralazaza Kijevi Ruszegykori,,magjdt"t6nylegesen
pedig
fiigg6
muk al6 vontdk. Az 1szakkeletir6szeket,Vlagyimir-Szuzdalt
teriiletiikk6 tett6k. Ugyanakkor Novgorodot n6mi ad6ra, Halics-Volhinidt
meg ad6ra6s katona6llftdsraktitelezt6k.Valamennyiftgi6 €letdbebelesz6lt
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A mongol h6dit6k
foglyul ejtett
oroszokat
hurcolnak
az Arany Hordilba

a tatdr uralom. A tat6roknyugati birodalm6nak,az Arany Hord6nakakdzpontja, Szaraj a Volga mellett helyezkedettel, Asztrahanyt6l100 km-nyire
€szakra.Ittkellett a Ruszfejedelmeinek,,tiszteletiikettenni", egyrittala k6ni
kinevez6st(az err6l sz6l6 okm6nyt,jarlik"-nak nevezt6k)is itt vehettdk6t.
Szarajb6lalkalmank6nttov6bbkellett menniiik a fejedelmekneka nagyk6n
O*hon ktirny6ki kdzpontjdba(Karakorumba)is. A Ruszfejedelmeit,l6nyegileg Szarajb6lirdnyftottdk1386venkereszttil.(Kds6bbldtestiltegy Uj-Szaraj a mai Volgogr6dktizel6ben.)
Avlagyimir-szuzdalifejedelemsdgmdr a tatilr h6ditilsel6tt laz6nkapcso76

16d6r6szekbfl A[t. A vlagyimiri 6s rosztovi fejedelmi kiizpontok mellett
voloszty szervezddtittmeg. Ide tartoharmadikk6ntPerejaszlavl-Zalesszkij
m6g egyik semvolt 6n6ll6 voloszty.
is,
de
ekkor
zott m6gTver 6s Moszkva
k6rd6srekellett v6lasztadni:
k6t
sorsdiint6
ut6n
A tat6rokvisszavonul6sa
6s
a
tat6rokhozval6 viszony kia bels6 hatalmi fitrendez1ddsmikdntjdre
alakitdsdra.
Atatdr uralom els6 6vtized€ben(1242'L252) a legkevesebb19 alkalommal indult szuzdalikiilddttsdgSzarajba,ebbdl n6gyszerKarakorumbais
tov6bbmentek.Jaroszlavfejedelemiigyes diplom6ci6j6tannaktiikr6benlehet helyesen6rt6kelni,ha tudjuk, a csernyigovi-kijeviMihail fejedelem
1245-6sl6togat6satrag6di6valv6gz6ddtt.Az dszakkeletiRusz feletti tat6r
tette,hogy a fejedelmekegym6skdzti visz6lyaikata
uralmatv6g6rv6nyess6
tat6r udvarbanigyekeztek megoldani,a dijntdst a tat{tr kdn kez6bet6ve.
AlekszandrNyevszkij abb6l a politikai realitdsb6lindult ki, hogy a tat6rok
amely a
jelenldtdtel kell fogadni.Nem vett r6szt abbana szervezked6sben,
tat6r uralom lerdzdsdrair6nyult. Batu udvar6banAlekszandra hfisdgestat6r
alattval6 p6zdbanmutatkozott:t6mogatdsdvalindultak meg a baszkakok
ndpess6(mongolneviikijn: darug6k),hogy tisszei46ka nagyfejedelems6g
gdt. A tatdr ad6szed6ktev6kenys6genyom6n kirobbant el6gedetlensdget
Alekszandrfejedelemmagaigyekezettmegflkezni,illetve a tatdttkr{nudvardba liltogatvapr6bdlta megel6zniaz ellgedetlens6gnyom6n vdrhat6anaz
eg6szRuszrazridul6 tatdr tdmaddst.Nyevszkij ndgy alkalommalj6rt Szarajban, utoljdra 1263-ban,amikor ritban hazafeldmeghalt.A tatdr jelenl6tet
szemben,e l6p6seielfogad6re6lpolitikajegy6benl6pettfel rokons6g6val
a h6tt6rben- sikeresekvoltak. O volt az a feiedelem,aki
tatdr t6mogat6ssal
a novgorodiakt6lis be tudta szedetnia tat6rok szdmdraaz ad6t,hiszenfia,
majd testvdreiilt a novgorodi fejedelmi sz6kben.Uralma relatfv stabilit6st
biztosftotta vlagyimir-szuzdalifejedelemsdgsz6mdra.Ezhalfllaut6n ldtszott
csakigazdn,amikor mind a tveri, mind a vlagyimiri fejedelmektat6r sereg
kfsdretdbent6rtek meg sztyeppiritjukr6l. A negatfvcsticsotaz 1293.€v
jelentette,amikor egyediilTver ktirny6kemenekiiltmeg a tatdrhadakt6l.
A 13-14. szdzadfordul6j6n vette kezdet6tTver 6s Moszkva vetdlkeddsea
vlagyimiri nagyfejedelmicfm6rt, ami r6nyomtab6lyeg6ta kovetkez6k6t
6vszdzadtdrt6net6re.
AlekszandrNyevszkij politikdj6nakm6sik fontos iellemz6jeaz ortodox
Hozzd is eljutottaka pdpalkiivetek, tdjdkoz6dflsukh6tegyhdztdmogat6sa.
ter6bena r6mai egyh1nbefoly6s6naknbvel6se6llt, a tat6rokelleni segits6g
igdret€vel.Nyevszkij elutasftottamindezt,nyilv6n annaktudat6ban,hogy a
tat6rokkalszembesz6llnia siker rem6ny6bennem lehet.Kihaszn6lvaugyanakkor a tatdrpolitika vall6si toleranci6j6t,kieszkiiziiltea tat6rokt6laz ortodox egyh6ztdmogatds6t.Alekszandrtat6rokn6ltett utols6 l6togatdsaalkalmi4vall6testilt Szarajbanis egy ortodox piispiiksdg.Nem tjndll6 eparchiak6nt, hanema perejaszlavliptispiiks€grflszekflnt.AlekszandrNyevszkijnek
kets6gkfviilfontos szerepjutott a tatdr ptsztit6s ut6ni rend kialakft6s6ban,
niivel6sem6gisaz ortodoxegyhilzfelfog6sanyomdn
alakj6nakgigantikuss6
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alakult ki, Az egyhazAlekszandrNyevszkijnekmint szentneka ndpszerfisft6s6benelsdsorban
a ,,latin"-ellenessdgdre
tdmaszkodott.
Az ortodoi egyhfuz
iigy6bentett l6p6seitfelnagyftott6k,illetve novgorodifejedelemkdnti6grehajtott tetteit vetftettdkki eg6sz6let6re.HahE utdn a vlagyimir-szuz-clali
fejedelems6gteriilet6n kialakult helyi kultusza kiilijnciseni- tq. sz6zadt6l
v6lt ndpszerfiv6,amikor az oroszn6p 6s az ortodox egyhilzazonossdg6nak
tudatamegfogalmaz6dottAlekszandrNyevszkij a korszakn6pszerfiitutiu
volt, 6letrajzdtis megfrtdk,amelya szenteklegend6ihoz
hasonl6,,zsityiji',
cfmet viseli. Az lletrajzbanhangsrilyosan
szerepelAlekszandr6let6nekaz a
szakasza,
amikor Novgorodbanvolt fejedelem,6s ebbena min6s6g6ben
k6t
nagy gydzelmetaratott.Az egyiket r240-bena sv6dek,a mdsikatlzqz-ben
1_N6me!.Lovagrendfelett. Az elsd gy6ztescsataut6n kapta a ,,N6vai"
(Nyevszkij) mell6knevet.Biogr6fi6ja szerinta novgorodi sv6d-n6met gy6zelem miatt vdlt ,,nemzetih6ss6",6s alakjdt id6r6l id6re aktudlispoliiikai
tartalommalffrszerezve
legut6bbpl. a m6sodit vit6gh6boni
-interpret6ltdk;
Etetralzirqa,,elfeledklezett"
an6l"a
t6nyr8l,hogy a Rusz fejEdehei
i9:j:l
kdziil a tat6rok j6vehagydsa
n6lkiil senki semjuthatotipolitikai szirephez.
_- A tat6ro]cmegjelenlseNovgorod heryzetlt is h6tr6nyosanbefolydsolta.
Kcizvetleniilnehezenlehet bizonyftani,de bel6that6,hogy amint a tatdrok
gytikeretvertek Vlagyimir-s zazdal,Rjazany,majd a d6li dnyeperir6szeken,
ez Novgorod gazdasdgdt
negatfvandrintette.A kelet fel6 irrdnvul6kereskedelmi csatorn6kbedugultak,Novgorodbev6teleicsiikkentek.Att6telesen6rz6kelhet6-_a
gazdasdgivisszaes6s:1240 ut6n, eg6szena 14. szilzadelej6ig
Novgorodbannem 6piilt egyerlenrij templom sem.A tat6rok bel6p6sekel
let-Eur6papolitikai t1nyez1iktiz6 Novgorodotabbanis befolydsoita,hogy
vdlasztottfejedelmtik,aki a 13. szazadeleje 6ta tiibbnyire a vligyimir-rriidali teriiletr6l lrkezett,1238 utdn tat6r iglnyeket kdzvetftettN6vgorodnak.
L6ttuk pl., hogy AlekszandrNyevszkij t6mogat6s6t€lvezvejeleniekmeg a
tatdr ad6szed6kL259-ben,6s ekkor Novgorodrais kir6tt6k az ad6t.A novgorodiak az 6vltinyv szerint ,,{ink6nt" fizettek a tatdroknak,nyilvdn egy
esetlegest6maddstakartakkiv6deni ez6ltal.A n6met lovagok visszaver6il
utdn a litv6nok aktiv\zill6ddsa6s a svddek el6renyomuhlsaa 13. sz6zad,
m6sodikfel6ben,s6t.azontfl is jellemz6esemdnye
e t6rs6gnek.
Novgorod
nyugati hatdrainaksikeresvddelme6rdek6benvolt k6nytelena tat6iad6ig6nnyelmegalkudni6s az ad6szed6kmegjelendsekorfrLetni.
A halics-volhiniaifejedelem,Danyiit az tz+ot+t. 6vi tat6rt6maddsel6l
T,eng-yelorsz6gba
menekiilt,de a tat6rokelvonul6sa
ut6n visszat6rt.Danyiil,
akir6l az lpatyjev-kr6nika 6ppoly hosszri lletrajzot irt, mint Alekszandr
Nyevszkijr6l a vlagyimir-szuzdali.A tdbbi uralliodni akar6 feiedelemhez
hasonl6an6 sem tudott kibrijni a szarajbantett kdtelez6 l6togit6s al6l. 6
azonbanm6skdppkdpzelteel a tatdrokkalkialakf,tand6modus\tivendit.
Halics-Volhfniateriilet6na nagy tat6rdfl6s ut6n szint6nnormaliz6l6dott
az 6let, ami 6szrevehet6volt a kor6bbi belvisz6lyokkifjulds6ban is. Magyarorszflgr6lvisszat6rteka halicsi uralombandrdekeltcsernyigovifejedelmek, Mihail 6s fia, Rosztyiszlav.Mihail nyilvdn a kor6bbi kijlv-i 6s csernyi78

Az 1242.6vr
,j6gcsata"

govi uralmdt vissza6llftand6zardndokoltel Batuhoz.A ldtogat6sazonban
balul v6gz6diitt,Mihail nem tudta megtal6lnia tat6rokkalszembenihelyes
magatart6st.Az doroszkr6nika szerintmint kereszt6nyfejedelemnem volt
hajland6hit6vel ellent6tesmagatart6sttanrisftani,val6szfnrileg,,hagytamag6t provok6lni", 6s ez v{gzetesnekbizonyult.
A halicsi Danyiil semt6rhetettki 1245-bena k6n udvardbantett l6togat6s
ftilOtti tat6r
el6l. Vissza6rkez6se
uti4nnem nyugodottbele a fejedelemsdge
uralomba.Neveltet6se,kapcsolataimiatt drlelddhetettmeg bennea nyugati
gondolata.Tervei visszhangratal{ltak apdpai kdvetn6l,Plano
segfts6gkdr6s
Carpinin6l.Konkrdt adatunknincs 16, m6gis eg6szenbizonyosaklehettink
abban,hogy a pdpai ktivetnek szerepevolt a kapcsolatldtrejtittdben,6s t6mogattais a tervet. Carpini l246-ban Vaszilkofejedelemudvar6telhagyva
llpett tatdrftjldre, visszaftbanpedig(1247jrinius6ban)egy hetetttilt0tt Danyiil udvardban.Ezt kijvetdenDanyiil 6s IV. Ince pdpa(lVl3-I254) kdzdtt
sz6mosalkalommaltdrtdnt lev6lv6lt6s.A p6pac6lja tov6bbrais az egyhdzi
uni6 megteremt6sevoht, azaz Danyiil 6s testvdre,Vaszilko ,,orszdgait"a
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Szentsz6kkdteldkebetartoz6nakakartdktudni, ,,SzentP6ter6s a mi v6delmtink al6" helyezni,ahogyezt a pdpdkmdr a 13. szdzadeleje 6ta hangoztattdk. Danyiil 6s Vaszilko hajland6k lettek volna erre - katonai segitsdg
fejdben.A p6paa segftsdgnyrijt6st
a Baltikumbannemrdgmegtelepedett
N6met Lovagrendktizremfikddds6vel
akartamegoldani,6s a Danyiildknaktett
engedm6nyekben
eg6szenod6ig hajland6volt elmenni,hogy Halics-Volhfni6banmegmaradhatott
volna a szeftartdsok
giirtig rftusa.Egy 1248.janu6r
28-ikeltezdsdlev6l szerintapdpam6r ekkor koron6tajdnlottfel Danyiilnak,
aki ezt konkr6t segits6ghi6ny6bannem fogadta el. Ugyancsaka nyugati
segfts6grem6ny6benDanyiil gyermekeinyugati hercegn6kkelkittdttek h6zass6got:Leo lY. B6la Konstancialedu;,ydt
vette feles6giil,m6sik fia, Roman
pedig a Babenberg6rdkrisn6t,Gertrudot.Danyiil ezen hilmen6ena litvdn
fejedelmekkel6s
az 6szakiRuszfejedelmeivel
is kontaktusba
l6pett.A litvdn
jelentette;Andrej JaroszlakapcsolatotSvarn nevri fi6nak litv6n hdzass6ga
vics vlagyimiri fejedelempedigDanyiil ledny6tvetteel. A vlagyimiFszuzdali fejedelmekkdztil Andrej fejedelemnemosztottaAlekszandrvdlem6ny6t
a tat6rk6rddsben,6s a tat6rokkalszembeniellent6mad6s
lehet6sdgeitkereste.1252-bennyfltanfelvettea harcota tatdrokkal,de veres6getszenvedett
6s menektilniekellett. EgyidejfilegDanyiil is t6madottKuremsdndl- sikertelentil. Val6szfnfilegAndrej pllddja inditotta Danyiilt arra, hogy a nyugati
segfts6gkdsleked6se
ellendrem6giselfogadjaa felajdnlottkir6lyi korondt.
A koronaktildds
6s a koron6z6spontosddtum6tnem ismerjiik.Ami tudhat6:
1254-benegy p6pai leg6tustette a koron6t Danyiil fejdre Dorogicsinban.
EgyidejfilegVaszilko 6s a litvdn Mindaugas(Mindowg) is kapott korondt.
Ugyanakkora korona mint szimb6lumsem a pdpa szdmdranem jelentette
elk6pzeldsei(az uni6) megval6suli{s6t,
semDanyiil szdmdraa katonaisegits6get,ami6rtaz uni6t, ha formdlisanis, de vdllalta.
Danyiil 6s Vaszilkonyugatfel6 orientdldd6sdban
bennerejlett a kudarc.
A segfts6g6rt(helyesebben:a segitsdgig&et€6rt) olyan 6ratkellett frzetni,
amelyrecsakk6nyszerb6lvoltak hajland6k.Az e t€rentett ig6retbetartdsdra
IV. Sdndorp6p6nakmdr 1,257-ben
figyelmeztetniekellett. Nem lehetettaz
egyhaziuni6 hfve a halics-volhfniaipaps6gsem, egyebekkdztjtt az 1250
ktiriil szerepl6Kirill metropolita,aki a konstantindpolyip6tri6rkaniceai udvar6banmegfordulva,,,latin"-ellenessdget
hozottmag6val.
A nyugati segfts6gelmarad6sa,
Andrej Jaroszlavics6s saj6t 1252.6vi
kudarcautdn Danyiil ism6trisszecsapott
a tat6rokkal1254-ben
Kremenyecndl, 6s I255-ben,amikor azok betijrtekVolhfni6ba.A harcokjelezt6k,hogy
a Kijev feletti uralmi terveir6l mindenkdppenle kellett mondania.A baszkakok halicsi ftjldtin val6 megjelendsdr6l
az itteni kr6nika 1252-n6ltud6sit,
amit kdtkedve kell fogadni, mivel ekkor m6g nem szil6rd a tatdr uralom
Halics-Volhiniaf<ilcitt.A kdnok 1254/55-6shadj6ratukkaleftek el HalicsVolhfnia tdrdre k6nyszerit6s6t,
ennekkdvetkezt6ben,amikor 1258/59-bena
litvdnok6s Lengyelorszi4g
ellenvonultak,Danyiilnak6s Vaszilk6nakseg6dcsapatokatkellett melldjtik adni. Seg6dcsapatok
6llit6sdtra
a tatdroknemegyszerkdtelezt6ka halicsiakata 13. szdzadmdsodikfel6ben.de ad6fizet6sr6l
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6s a fejedelmeik Szarajbaza6ndokl6s6r6l nem tudunk. A Nyugatt6l rem6lt segftsdgmftoszaDanyiil hal6l6val(1264)vdgdrvdnyesen
szertefoszlott. V6giil annyi eredm€nyta halics-volhfniai,,kett6s"politika m6gis elkdnyvelhetett,hogy ha a tatdr fels6bbs6gelismer6s6tnem is sikeriilt elkertilni, kev6sb6nehezedettrd a h6dft6 sztyeppihatalomnyom6sa,mint az
dszakkeletiftgi6ra.

RussiaMinor (Kisoroszorczilg)
A GAZDASAG ES A FEIEDELMI UDVAR

Gazdas6giszempontb6lHalics mdr a 12. szdzadt6lfontos szerepetjfitszott
a kereskedelemben,amikor az 6szakfel6 men6 vizi it a Dnyeperr6l a
Dnyeszterrehelyez6dtitt6t. A fejedelmeknekval6szfnfilegj6 bevdteleiad6dtak a t6vols6gikereskedelemmegad6ztat6s6b6l.
A Halicsotegyesft6Vlagyimirko Volodarevicsfejedelemnekveszteget6sekre
is futotta, tiibbsztjrtudott
nagy tisszegf hadisarcotfizetni. ,,Sokatbesz6lt,6s sokat frzetett"- mondja
r6la gfnyosan a kr6nikds.Vlagyimirko unok6ja,VlagyimirJaroszlavics,aki
1188-banMagyarorszdgramenekiilt, sok eztisttjthozott mag6val,majd
visszaseg(tdse
fejdben Barbarossa F ri gyesnek kltezer eziistgrivna€vp€nzt
igdrt. Az 6tmen6 kereskedelmenkfviil jelent6s bevdtelei szdrmazhattak
a
s6exportb6lis.
A fejedelemmellett a bojdroknakis jelentds bev6teleilehettek,ami a
fejedelmi kfs6ret gyors felboml6s6tsegitetteel6. Ugy tfnik, a 12. szdzad
vdg&e a kfs6retr6l levdlt boj6rs6giin6ll6 egzisztenciiltteremtett.(Halics
kdrnydk6na rdg€szetsziimoskisebb kfri6t tdrt fel, amely nem fejedelmi,
hanemboj6ri rezidencialehetett.)Elk6pzelhet6,hogy a boj6rsdgm6r ekkor
szerttett fdldtulajdonra,de ezt meger6sft6adattalnem rendelkeziink.A boj6rok gyorspdrtdllds-v6ltoztatdsa,
elmenektil6se,
visszat6r6se
ink6bbazt sejteti, hogy vagyonukjelent6sr6szeing6sdgokb6l6llt. A 13. szdzadelejdn
viszont ismertinkolyan halicsi boj6rt (Vlagyiszlav),aki Magyarorszdgon
II.
Andrdskir6lyt6l szolg6lataifejdbenbirtokot kapott.
A 13-14.szdzadfordul6jdnakviszonyair6lmeglehet6sen
kevesettudunk.
A tatdrokjelenldte6s d6li szomsz6ds6ga
a lakossi4g
szempontj6b6l
kedvez6tlentilhatott.Nem vdletlen,hogy Halics d6lkeletirdszei,ahol magaHalics
viirosa is fekiidt, kezdett eln6ptelenedni,a lakossdga blztons6gosabbnak
tfn6 dszakibbr6szekrev6ndorolt.Erre a t6nyre figyelmeztetaz a villtozds,
(egyhdzi6s fejedelmiudvari)kdzpontjaa 14.
hogy a halicsi fejedelemsdg
szdzadelej6rem6r nem Halicsban,hanemLvovbanvolt. Lvovot (azaz,,Leo
vi4ros6t")Lev Danyilovics fejedelemdpfttetteki fejedelmi rezidencifvd a
tatdrjdrdstkdvet6en.Lvovba att6l kezdve,hogy lengyel uralom al6 keriilt,
nyugatr6lis 6rkeztekbetelepiil6k,lengyelek6s n6metek,akik szdm6raNagy
Kdzm9radott privil€giumokat.A telepiildsa n€metbev6ndorl6s6s a n6met
polg6rs6gsz6hasznilatanyom6n kapta a Lembergnevet, amelyenk6s6bb
ismertt6 v6lt az eur6pai tdrt6nelemben.A lengyel 6s litvdn uralom alatti
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v6rosok lakoss6ga6ltal6banigen tarka volt, nemcsakLvov/Lembergd.A
keleti szl6vok, lengyelek,ndmetekmellett tirmdnyek,zsid6k 6s tat6rok is
6ltek itt, kiil6n6ll6 v6rosnegyedeket
alkotva.A lengyel dllammalval6 politikai egyesiil6shat6ssalvolt a telepiildsekfejl6dds6re:a lengyelgyakorlaton
keresztiileljutott a magdeburgiv6rosjogRussiaMinor v6rosaibais. Els6kdnt
1356-banLvov/Lembery, 1374-benKamenyec-Podolszkij
kapta meg ezt a
jogot, a 15. szilzadfolyam6npedigLuck (1432)6s Kijev (1494)is. A kereskedelmiutak tal6lkoz6sipontjdnfekv6 Lvovllemberg 9lvezteenneklegtdbb el6nydt.
A 12. szdzadban
Halicsbanis kimutathat6a vecsemriktid6se,mid6n bele
akar sz6lni a fejedelemmegvdlasztdsdnak
k6rd6s6be.Az elfiz6sreft6lt fejedelem (Vlagyimirko) viszont tdbbnaposcsatdbanrirr6 lett a helyzeten,6s
elkergetteriv6lisdt (II44). Az 6vk0nyv kemdny biintet6sekr6lszdmol be,
Vlagyimirko minden bizonnyal ellenfelei java rdsz1tkivdgeztette,6s meger6sftettea fejedelemprim6tusdta vecsdvelszemben.Ugyancsaka vecs6t
kell l6tnunk akkor, amikor a ,,muzsigalickije" (halicsi f6rfiak) ismdtelten
(1188).Boj6rokmindk6t
beleakarnaksz6lnia fejedelemvfllasztfls
k6rd6s6be
alkalommalszerepeltekaz esem6nyekben,
de itt hidnyoztaka n6luk alacsonyabb rangri szerepldk.A 13. szdzadeleji lengyel-magyarverseng6sben
az
ellenfelek oldal6nolyan boj6rokattal6lunk, akik hol az egyik, hol a m6sik
oldal drdekeitkdpviselik. A ktiltinbdz6csoportokbanr6sztvev6 szemdlyek
pdrt6ll6sv6lt6sait
nem tudjuk nyomonkdvetni,de azt megdllapfthatjuk,hogy
a halicsi bojdrs6goter6s 6rdekellentdtekosztott6kmeg, ami mindenk6ppen
g6tja volt egy novgoroditfpusrifejedelemhfv6snak.
A bojdrs6ginkdbb egy6ni vagy kisebbcsoport-(kldn-)drdekeket
kdpviselt.Ugy ldtszik,a vecsetipusri hatalom itt gyorsabbanelsorvadt,mint a Rusz m6s rdgi6iban.Ezdrt
hi6nyozhatottaz a testiilet,amely saj6ttisztsdgvisel6killlitdsdvalgdtatszabhatott volna a fejedelmi hatalomnak,egyszersminda fejedelems6gzavartalan bels6 mdktid6sdtbiztosftottavolna.
A fejedelmikfs6retm6sikrlsze (a kisebbkfs6ret)- rigy trinik - Halicsban
rigyszintdngyorsabbanboml6snakindult. Halics viszonylagkis teriilet, a
fejedelmi udvar Halicsban,illet6leg Vlagyimirbanalakult ki, csak a tatdrj6r6s ut6ni n6pmozg6shozott m6dosul6st.Ez a helyzet kedvezetta kisebb
kfs6retb6lkialakul6 fejedelmiudvartartdsdifferenci6l6d6sdnak
is. 1153-ban,
a Vlagyimirko hal6lakiiriili esem6nyeklefrdsakora kr6nikdsel6g bonyolult
udvartart6stmutatbe. Van fejedelmikdpolna(bozsnyica),fejedelmi,,palota"
(tyerem,majddvor,dvorec),amelyffithetdhelyis6gekkelrendelkezik.Fedett
folyos6n lehetett6tjutni a lak6helyis6gb6la k6poln6ba.Van t6rgyal6terem,
ahol a fejedelema kdveteketfogadja.
A 13. szdzadels6 fel6benaz udvartartdskiil6nbiiz6 elnevez{sfitiszts6gvisel6ivel tal6lkozunk.E tisztsdgvisel6kmindegyikea fejedelmiudvartart6s
vezetfje volt. Megjelen6siikid6pontja a fejedelmi udvartart6s13. szdzad\
differenci6ltsdg6r6l
tanrlskodik,azazekkonam6r a kisebbkfsdretis felbomlott, 6s fejedelmi udvartart6salakult ki bel6le. Ez nem egyik pillanatr6l a
m6sikrakdvetkezettbe, a tisztsdgvisel6ksoraa 13. szdzadraformdl6dottki:
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(lovdszmester),
szegyelnyicsry
sztolnyik(asztalnokmester),
dvorszkij(udvarmester),p ecsatnyik (kancell6r).
A 13-14. sztzad halicsi tiszts6gvisel6i
a kijevi korszakhozk6pestegy
differenci6lt fejedelmi udvar k6pdt tdrjdk el6nk. Figyelemremdlt6, hogy
mindezeka tiszts6geka 15-16. sz{nadi(esetenk6ntmdt 14. szdzadi)moszkvai nagyfejedelmiudvarbanis l6teztek.Emiatt mondhatjuk,hogy a halicsvolhfniai dllapotoka kijevi 6s a moszkvaikorszakkiiziitti 6tmenetr6ladnak
pillanatfelvdtelt.Ktizvetlenbizonyit6knincs,de fgy gondoljuk,hogy a nyugati (lengyel 6s magyar)kapcsolatoknaklehetettszerepeabban,hogy a halics-volhfniaifejedelmi udvartart6sdifferenciril6d6sa
megel6zteaz 6szak,keleti r6szekdt.Sejt6siinkettal6negy apr6jellel lehetnealfitdmasztani:
a halicsi
fejedelemsdgteriilet6n nyugati hat6srajelent meg az oroszldnmint uralmi
szimb6lum.Danyiil volt az els6,aki fidnak a Lev (Leo) nevetadta,csakrigy,
mint a viirosnak:Lvov (Leo vdrosa).A kdk alaponaranyszfnrioroszl6nmint
regiondlisszimb6luma 14. szdzadt6lismert.
POLITIKAI VISZONYOK

Novgoroddalszemben,amely 6n6ll6 6llamis6gotteremtetta 14-15. szdzadban, a nyugati, d6lnyugatiteriiletek sorsam6sk6ppalakult. Ugy gondoljuk,
ebbennemcsaka ktilpolitikat t€nyez1k Lengyelorszdg€s Litvdnia er6teljes
expanzi6jajfitszottszerepet,hanema halics-volhfniaifejedelemsdgNovgorodt6l eltdrf gazdasdgilehet6s6gei6s a t6rsadalomfejl6d6sdbenkialakult
region6liskiiltinbs6gekis. Nem ldnyegtelena tdrsdgtdrtdnetdben,hogy a
kor6n szeparatiz6l6d6
halics-volhfniaifejedelmekcsal6dj6naka 13. szdzad
v6g6velmagvaszakadt,ami a lengyel-litvdnhatalmiamb(ci6katndvelte.
A politikai 6let vflltozdsailecsap6dtakaz ir6sbelis6gstruktrirdj6banis: Halics-Volhinia14.szdzadeleji esem6nyeirdl
WadyslawLokietek(Ul6szl6)6s
apdpzk ktizti levelez€sb6l6rtesi,iliink.
Az adatigen kevds,csakn6hi4nymojelz6s. 1316-b6lismerjtikAndrejt 6s II. Le6t, a halicsi duxokar
zaikszerfr
(,,ducestotius terrae Russiae,Galliciae et Lodomeriae",azaz: ,,az egdsz
Rusz,Halics 6s Volhfniafejedelmei"),akik Lev Danyilovicsunok6ilehettek,
apjuk (L) Jurij Lvovics. 1323-banvan r6luk az utols6 adatunk.(L) Jurijnak
volt egy M6ria nevf lednyais, akit Trojden szandomirifejedelemhezadott
fdrjhez. Ebb6l a h6zass6gb6lsziiletettBoleslaw-Jurijvagy Jurij Trojdenovics, aki az 6n6ll6Halics utols6 fejedelmevolt. Boleslaw-Jurij(II.) jeliil6s6t
a halicsi ,,tr6nra" val6szfnfflegWladyslawl,okietek tdmogatta,de a halicsi
boj6rok szdmdraidegenlehetett;erre utal a lengyel Jan Czarnkfw, aki azt
frta kr6nikdj6ban,hogy Boleslaw-Jurijtnem szfvesenfogadtdkel uruknak.
Idegens6g6tfeledtetni szdnd6kozvatdrhetett6t Boleslaw-Juij az ortodox
hitre. IL Jurij elfogadtat6sa
a halicsifejedelems6gben
aztjelzi, hogy a lengyel igdnyekfelt6madtakHalics iri4nt,6s Wladyslaw6rvdnyesfteniis tudta
6rdekeit.II. Jurijr6l lehetsz6 abbana k6t oklevdlben(1334.febru6rll-i 6s
1335. okt6ber 20-i keltez6ssel),amelyben,,egflszKisoroszorszig sziJ,letett
fejedelme"(,,natusdux totiusRussiaeMinoris") szerepel.
Halicsk6rd6s6r6l
bizonyina sz6 eshetettm6r Kdroly R6bert 6s Nagy Kdzmlr tal6lkozdsain,
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majd a tr6ndriikl6sr6lfolytatott t6rgyaldsokon.1340-benBoleslaw-Jurijval6szfnfilegegy boj6ri ijsszeeskiivdsfildozatalett, 6s egy rdvid iddre az ir6nyftdsDmitrij Detko szem6ly6ben
a boj6rs6gkezflbekeriilt. 1340-benNagy
Kdnm& csak Halics nyugati r1szdt(Szanok)tudta megszerezni,6sa litvdnokkal bonyol6dotthdborriba.A hatalmiversengdsKdzm& gy6zelm6vel6rt
v6get, 1349-resikeriilt eg6szHalicsot 6s Volhfnia nyugati r1szdta lengyel
koronaal6 vonni.
Lengyelorszdgmellett Litv6nia is terjeszkedetta Rusz nyugati teriiletei
fel6. A litvdnok elsdkdnt 1307-benPolockot, az I320-as 6vekbenMinszk
ktirnydkdtfoglalt6k el, 6s Vityebszk,Szmolenszkfufinydbanyomultakel6re.
1335-benm6r Moszkv6val keriiltek iisszeiitkiizflsbe.Az 1340-esdvekben
Lengyelorszdggal
rivalizdltaka volhfniai r6szeken.Litvdnia 1362-benfjabb
nagyobbteriileteketszerzettkeleten:Csernyigovot,Novgorod-Szeverszkijt,
Kijevet. 1366-70kdzijtt v6gdrv6nyesen
rtigziiltekLengyelorsz6g6s Litv6nia
hatdru, Halics teljes eg6sz6bena lengyelekdlett. Mikiizben Nagy Injos 6s
Nagy Kr{zm6rktjziitt a tr6nut6dl6sik6rd6skiiriil forgott az alkudoz6s,Lajos
a lengyelkoronamegszerzdse
6rdek6benlemondotta halicsi kirdlyi cfm (rex
gesztus
Galiciae) hasznfilatdr6l.Ez
volt csupdn,mert Halics tdnylegesen
Kazm& uralma alatt 6llt, de kifejeztea jogcfmr6l 6s a tov6bbitijrekv6sekr6l
jel6l6s€reAnjou
val6 lemonddst.Az egykorihalics-volhfniaifejedelems6g
(Lengyelorszdgban
Hedvig
Jadwiga) 6s a litv6n Jagell6 hdnassdga6v6t6l
(1386) dlland6sulta RussiaMinor (Kisoroszorsz6g)
ndv; a fejedelemsdg
a
Jagell6k6llam6nakr6sz€v6v6lt.
NYELVI6STUITURALIS
DIFFERENCIALoDAS
A tatdr h6dit6sut6n iin6ll6sod6Novgorod,illetve a lengyel-litvi4nuralom
al6 keriilt nyugati,ddlnyugatirdszekkiizijtt a kordbbanmegl6v6dmyalatnyi
kiiltinbsdgekmegcsontosodtak,
illetve rijabbakkaleg6sziiltekki. Novgorod
6s a majdaniMoszkvai Nagyfejedelemsdg
kiiziitt a kiiltinbs6gekels6sorban
a politikai berendezked6s
elt6r6seiben,a gazdasig\kapcsolatrendszer
m6ss6g6bannyilvdnultak meg. A nyelvi, kultur6lis, vall6si (egyhdzi)kdrd6sekben kialakult kiilonbs6gek(dialektus,frdsbelisdgfejlettsdge,a vladika befolydsa)nem eredm6nyeztek
m6ig hat6eltereseket.
NovgorodnakMoszkv6hoz
csatol6sdvalezek a ktiltinbs6gekegy darabigm6g megmaradtak- mindaddig, mfg a novgorodi6ndll6s6g6s fiiggetlens€glfltezett.
A nyugati 6s ddlnyugatiteriiletek kiszakaddsaa Ruszb6l messzehat6bb
kiivetkezm6nyekkeli6rt, nevezetesen
a keleti szl6vegys6gfelbomlds6val.
A belorusz6s ukri4n(feh6rorosz6skisorosz)nyelvi-kultur6lismegkiildnbtjztet6jegyeknekaz oroszt6l(nagyoroszt6l)val6 teljeskiiltinv6ldsakdvetkezett
be. Bizonyoskiildnbs6gek(dialektus,kiilkapcsolatok)llteztek mitr a Kijevi
Ruszid6szak6ban
is. Atat6rdril6sannyibanjelentett
szakad6kot,
hogy 6ppen
a Kijevi Rusztdrzsteriiletei
szenvedt6k
el a legsrilyosabb
csap6st,demogr6fiai 6s kultur6lis tekintetbenegyar6nt.A tatdr uralomhozval6 viszonyulds
(l6sdpl. AlekszandrNyevszkij6s Danyiil Romanovics
politik6j6t)m6r a 13.
szdzadm6sodikfeldbensejtetniengedtea perif6riSkkdzti kiiltjnbs6geknii84

veked6s6t.A kiiliinbs6gektov6bbierdsdd6s6t
eredmdnyezte,
hogy az egykoi
r6gi6k m6s-m6spolitikai keretekk6zd keriiltek: a vlagyimir-szuzdalirflszeken a tatdr birodalomszewez1s
hatdsa6rv6nyesiilt,a nyugatir6szekenpedig
a lengyel-litv6n uralom6. Az eltdr6sektov6bbi mdlytil6sdhezhozzdjflrult,
hogy a Rusz r6szteriileteinmfiktid6 ortodox egyhdzataz rij hatalmakm6skdnt kezeltdk.A tatdrokmeglehet6stoleranci6val6s privil6giumokl<all6nyeg6bena kordbbi egyhdnszervezet
mfiktid6s6tt6mogattdk.Az ortodox (pravoszl6v) egyhdza ,,russzkij"-tudat&z6je-6pol6ja,illetve a moszkvaiegyesft6 politikdval egyiittmriktjdvea ,,kiildet6studat"propag6l6jalett. A lengyel
6s litvdn, majd lengyel-litvdn uralom a16keriilt teriiletekenaz ortodox egyhdn helyzeteis m6sk6ppalakult. A katolikus egyhazmisszi6j6t,illetve az
uni6s sz6nd6kokatmdr a 13. szdzadelej6ntdmogattaa lengyel-magyarexpanzi6is. Az uni6s tdrekv6sek13. szdzadicsricspontja
Danyiil 6s Vaszilko
fejedelemkir6lyi cfm6bennyilv6nult meg.Ugy tfinik, 6k kettensemmitsem
tettek a kialakult egyhdzikiildnbs6gekmegvdltoztatdsdra,
hiszena pdpdval
val6 lev6lv6lt6ssori4nel6rtdk a gdrdg rftus elismerdsdt.A l3-I4. szdzad
fordul6j6naz uni6s elk6pzeldseksemHalics-Volhfnialabilis politikai viszonyai miatt nemjdhettek sz6ba,de a lengyel-magyarhelyzetmiatt sem, s6t
m€g az avignoni pripasdgotsem a halicsi uni6 kdrd6sefoglalkoztattaels6sorban.A helyzet a lengyel-litv6n uralom stabiliz6l6d6s6val
vdltozott meg,
de itt is ndmi kiiltinbseg tapasztalhat6.
II. Jurij-Boleslawhaldldval(1340)
Nagy Kdzm6rcsakVolhfnianyugati rlszlre 6s Halicsraterjesztetteki hatalmidt,de az€rt is hdbonizniakellett a litv6n Gediminfi6val, Lubarttal; mignem a lengyel 6s litv6n drdekszfdraelkiiltiniilt egymdst6l.Lengyelorszdg,
azaz Nagy Kdzm€r tdmogattaa katolikus egyhazimisszi6t RussiaMinor
teriiletdn,amelyeta 14. szdzadban
a ferences6s domonkosszerzetesek
v6geztek. A15. szdzadbancsatlakozotthozzdjuka ciszterciekrendjeis. Tev6kenys6giiknyom6n Halicsbanmdr 1375-benlatin piispiiks6getalapftottak,
amelyethamarosandrsekirangraemeltek.A nyugatiszerzetesrendek
az oktat6sr6v6n elsdsorbana keleti szl6v ndpessdgel6kel6irevoltak nagy hat6ssal, akik a katolicizmushozval6 csatlakozdst6lel6nytisebbtdrsadalmipozfci6t remdltek.Ett6l fiiggetleniil lltezett Halicsbanaz ortodox piispiiks6gis.
S6t 1375-benKipridnt,,Kijev 6s az eg6szRusz metropolitdjdvf"nevezteki
a pdtri6rka.A kinevez6stlengyel ftszr1l is t6mogatt6k,hogy a lengyel korona alattval6i egyhdniszempontb6lse tartozzanakMoszkva al6. Kipridn
azonbannem tudta hatalm6tval6sdgoss6
tenni egdszen1378-banbekdvetkezett hal6l6ig,az 1szakkeletir6szekfejedelmeisohanem ismert6kel.
Litv6niSbanett6l elt6r6volt a helyzet.Mindowg fejedelema halicsiDanyi
illal egy id6benugyancsak
korondtkapottapdpit6l,deettdla litv6nokttibbsdge
tov6bbrais pog6nymaradt.M6sr6szta litv6n el6kel6ka szomszddos
Polock6s
Szmolenszkfejedelmeivelm6r a 13, szazadban
h6zasodtak,
ami rendszerinta
jdrt. A litvdn el6keh6zasuland6k
ortodoxritus szerintimegkeresztelked6s6vel
l6k az ismert ortodox rftust toler6ltdk; de az sem elhanyagolhat6szempont,
hogy a litvdnokndl1386-ignem volt r6mai katolikusegyhdzszorvezet,
amely
a misszi6t szorgalmazta
volna.A litv6n tiirzseketegyesft6Gedimin szdmos
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fjabb ortodox alattval6ratett szert,mid6n megszerezte
Csernyigovot,Novgorod-Szeverszkijt.
Fia, Olgerd tov6bbterjeszkedett,
6s megh6dftotta
Kijevet
6s a d6li Perejaszlavlotis, amivel az ortodox alattval6k szdmaism6t gyarapodott. S6t a megntivekedett
Liwdn Nagyfejedelems6gen
beliil a keleti szldvok
keriiltek ttibbsdgbea litv6nokkal szemben.Emiatt mdr Gedimin gondolt arra,
hogy iin6ll6 - Moszkv6t6l ftiggetlen - ortodox egyhdzszewezetet
hoz l€tre.
I3L6-17-&n Novohorodok(Nowogr6dek)szdkhellyel6s a pdtri6rkaj6vrihagyds6valmegszeryez6diitt
a litv6n ortodoxmetrop6lia.A litvdn 6s a moszkvai
metropolitakiiztitt srilyosvitdk alakultakki az egyestertiletek feletti egyhdzi
fennhat6s6g
k6rd6s6ben.A litvdn metropolitahal6l6val(1330) a moszkvai
Theognosztmetropolitael6rte,hogy nem neveztekki konkurenci6tszdm6ra.
Olgerd idej6n egy Romannevd tveri szerzetestdllftott a pdtriilrkaa litv6n
metrop6lia6l6re,6s 1354-benelhat6roltaegym6st6la litvdn 6s a moszkvai
eparchi6t.Romanhal6l6val(1361)a moszkvaiAlekszejmegintcsakel6rte,
hogy a litvi4nmetropolitasz6ketiresenmaradjon.
Litv6nia egyhdzpolitik6ja1386ut6n vdltozottmeg, amikor Jagell6ldpett
a lengyel tr6nra, 6s sor keriilt a litvdnok fjb6li 6s most m6r v6glegesmegkeresztel6sdre.
A lengyel kir6ly 6s litvdn nagyfejedelemhatdskdreazonban
tov6bbrais elkiiliiniilt, 6s a litv6nok uralta keleti szl6v teriiletekenJagell6
nem t6mogatottkatolikus misszi6t.1396-bantettek egy sikertelenkfsdrletet
a r6mai egyh{azalva16uni6ra. Majd a konstanzizsinatrakiildtek egy piispiikiit az ortodox teriiletr6l is, de a firenzei zsinat ut6n v6glegess6v6lt a
szakadds,amikor Izidor 1439.jrilius 6-arn-k6s6bbrlszletezettkiiriilmdnyek
kiizdtt - al{irta az uni6t.
A Litv6n Nagyfejedelems6g
6s a lengyel 6llam kitteldkebetartoz6keleti
szl6v teriiletekenaz 6oroszkorszakbanis tiibb dialektusthaszndltak.A dialektusok hatdtranem esettegybe sem a mai nyelvi (orosz-ukr6n-belorusz)
hatdrral,sem azokkala politikai hatdrokkal,amelyeka 13-15. szdzadsor6n
jdttek l6tre. A mai orosznyelv alapjdula Moszkvaktirnydki ,,6"-26nyelvjdrdsv6lt, att6l fiiggetleniil,hogy a d6li dialektusokhat6raMoszkvdhozeg6szenkijzel hdz6dott.A belorusznyelv azokona rdszekenformifl6dottki a
nyugatidialektusb6l,amelyeklegel6sztirkeriiltek litv6n uralom al6 (Polock,
Vityebszk,Minszk), majd Litv6ni6nkeresztiil6rte6ket egy ktlzvetettlengyel
nyelvi-kultur6lishatds.Az ukrrin nyelv a ddlnyugati(halics-volhfniai)teriileten alakult ki, amely kdzvetleniil lengyel uralom aL{ keriilt. Ldteznek
ugyan a 12. szdzadb6lis olyan nyelveml6kek,amelyeka k6s6bbibelorusz
6s ukrdn nyelv bizonyoselemeit tartalmazzik,ezekink6bb a nyugati, ddlnyugati dialektusokl6t6revil6gftanak16. Al3. szflzadv6ge,de legfdkdppa
14. szdzadaz az id6szak,amikor a kor6bbi dialektusokiindll6 nyelvv6 fejl6dnek, nem utols6sorbana kiiliinbdz6 kiils6 impulzusokhatdsfua.A keleti
szl6v nyelvek k6sei sz€tv6l6sflt
tiibb kdztjs nyelvi jellemz6 jelzi: pl. a ciriljelensdgestb.5z6lica haszn6lata,
a mozg6hangsrily,
az :drn.,,polnoglaszije"
mottev6 kiiltinbs6gvan ugyanakkora sz6kincsben:a belorusz6s az ukr6n
nyelv igen sokat6tvetta lengyelbdl,annakaz illlamnaka nyelv6b6l,amelyhez a belorusz6s ukr6n teriiletek tartoztak.
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A nyelvi ktilcinbs6gekmellett a hagyomdnybelielt6r6sekkialakulflsdhoz
a valldsi impulzusokis hozzdjfirultak:az ukr6n r6szekenmfiktid6 korai 6s
6lland6katolikus misszi6,a beloruszrdszekena tdbbsziiriuni6s kfs6rletek
ntiveltdka t6volsdgotaz egykori 6orosz(russzkij!) ndpess6gen
6s nyelvhaszn6laton beliil. A kultur6lis ktildnbsdgekhezhozzdj6rulta katolikus egyhdz
dltal szervezettoktat6sis. A lengyelek6s litv6nok ktizdtt l6trejittt krew6i
uni6t (1395)kiivet6ena keleti v6gekr6l,fgy RussiaMinorb6l 6s Fehdroroszorsz6gb6l(RussiaAlba) is eljutottakdi6kok a krakk6i 6s pr6gaiegyetemre,
majd tov6bb B6csbe,P6rizsba6s Itdlidba is. A 16. szdzadban
a reform6ci6
hatdsak6nta liturgia egyhdziszl6v nyelve mellett, illetve helyett kezdt6ka
besz6ltnyelvet (vagy: ndpnyelvet)haszndlniaz istentiszteleteken
is. Ez a
gyakorlatjelent6senhozzdjdrultaz tkrdn 6s beloruszirodalmi nyelv megteremt6s6hez.

NovgorodNagysr{gos
Or
ELET
GAZDASAGI
Novgorodkezdettdlfogva fontos 6llomdsavolt a balti{nyeperi vfzi ritnak. A
korai kereskedelemrdla kiilfiildr6l idekeriilt 6rmek (6remleletek)tdj€koztatnak: itt az arubdirhemekjelenl6te 6pprigymegfigyelhetd,mint a n6met
d6ndrok6.A kereskedelem
meghatdroz6szerepeNovgorod6let6benmindv6gig megmaradt,csak az irdnya6s ar6nyavilltozott.A bizdnci-baltikumikereskedelemegyik kulcsszerepl6jdb6la Baltikum kereskedelmdnek
fontos
l6ncszemelett. A keleti kereskedelemre
a kunok, majd a tatdrokmegjelendse
kedvez6tleniilhatott, csdkkenta forgalom.Novgorod a II-I2. szdzadfordul6jdt6l fokozatosanegyreink6bb a Baltikum fel6 fordult. Ennekels6jele
Novgorodbanazl rn.,,gotszkijdvor" (g6t udvar)megjelendse
volt az 108090-es6vekben,illetve a sv6djelenl6treutal6 SzentOlaf-templomfelflpit€se.
Novgorodnyugati irdnyf kereskedelm6ben
kezdetbena svddeknek,Gotland
sziget6nek6s a ,,gotszkijbereg"-nek(a Balti-tengerdszt-lett partszakasza)
jutott kiemelked6szerep.Az Ilmeny-t6 partj6r6l a Baltikum fel6 ir6nyul6
kereskedelem
Riga, Reval,Dorpat,Pernauvdrosokonkeresztiiltdrt6nt.Inn6t
tov6bbftottdka Novgorod fel6l flrkezddrucikkeketa Balti-tengernyugati
rdszeifel6. A Hanzdvalaz elsdkereskedelmiszerzfldlst1189-benkdtdttdk.
Van 16bizonyitdk,hogy Novgorodb6leljutottaka helyi keresked6ka Hanza-v6rosokpiacaira(l6sdnovgorodikeresked6kol6nia
Liibeckben),azonban
m6gisink6bb az volt a jellemzfl,hogy a Balti-tengerkeleti v6rosaiktizvetftett6k a novgorodi drukat nyugat fel6. A novgorodi haj6k (ladja) is vita
tdrgydtk6pezik abb6l a szempontb6l,hogy egyesekrigy vdlik, a ladj6k tengeri haj6z6sranem voltak alkalmasak,csakfolyami 6s tengerpartihaj6zdsra
lehetetthaszn6lni6ket. Ennek ellene mond, hogy m6r a Kijevi Rusz korai
lltezlse idej6n haj6kon jutottak el Konstantindpolyfalaihoz; ugyanfgy el
lehetettjutni pl. Liibeckig is. T6nyk6rd6sviszont, hogy a Hanzdnbeliil a
novgorodikereskedelemLtibeck vi{rosakezdbeniisszpontosult,err6l tanris-
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kodik BarbarossaFrigyesnek1188.6vi Ltibeck szdmdrakidllftott bull6ja.
A k6zvet(t6 kereskedelemben
kulcspozici6tfoglalt el Visby, a Gotland
sziget6n6piilt sv6d vdros.A 14. szizadraazonbaneltfinteka sz6rvdnyos
h(raddsokis, ekkorraRiga, Dorpat,Reval kereskeddidlltak kapcsolatban
a Hanzdval 6s tettek szert a novgorodi kereskedelemkdzvetit6s6b6llecsap6d6haszonra.Novgorodban1156-ban6pitett6ka,,zarnorszkije
kupci"
(tengerentrilikereskeddk)u els6 templomot(SzentP6ntek- sic! - templom). A SzentP6ter-templomI205-L207 k6rul6p[lt. A kUlfdldi keresked6kol6ni6k is a templomok kdrtl csoportosulvahozt[k l6tre szervezeteiket.
Val6szinfi,hogy az,,Ivanszkojeszt6"-n kfviil l6teztekmds keresked6gild6hez hasonl6tdrsas6gokis. Az 1970kdriili 6sat6sokidej6n sikeriilt feltr{rnia
,,96t udvart", a n6met keresked6kkdzpontj6t,ahol az 6szakn6metvid6kr6l
szdrmaz6tdrgyak mellett latin nyelvfi sztiveget tartalmaz6, nyfrfak6regre
frott lev6l is el6keriilt.
A t6volsdgikereskedelemben
Novgorodels6sorbansaj6tterm6keivelvett
r6szt (pl. pr6mek,pr6mb6lk6sztiltcikkek, viasz,mdz, fafaragdsok).Az importot a luxuscikkek(textil, fajansz,ffiszerek)mellett a Novgorodbanhidnyz6 s6 6s nemesf6malkott6k.Alkalmank6nt,rossztermdsidej6n,sziiks6gvolt
gabonaimportrais. Pl. 1230-31-bennagy 6hfns6gpusztftott,a gabonai{rak
magasraszdktek.A hi6nycikkd v6lt gabondtels6sorbana szomsz6dosvlagyimir-szuzdalifejedelems6gteriiletdr6lp6tolt6k;,,lentr6l",ahogya novgorodi 6vk6nyv a Volga fels6 folydsamenti teriiletet nevezi.
At4. szdzadfolyamdnNovgorod gazdas1,ga
dtalakul6banvolt. Ebbenaz
€vszdzadban
zajlott le a fdldbirtok jelent6sebbndvekeddse,ezzel a fdldbirtok a kereskedelemmellett a m6sik fontos bev6teliforr6ss6n6tte ki magit.
Mindez nem v6letlen.Ebben az id6szakbann6mi enyhiil6sk6vetkezettbe
az flszakividdk zord klfmr{jdban,ami a fdldmfiveldshozamaitn6velte,6s a
mez6gazdasdgi
tev6kenys6get
eredm6nyesebb6
tette.V6giil is Novgorod1415. szdzadigazdasdgdban
h6rom meghat6roz6
elem volt: els6sorbana sajdt
nyersanyagoktov6bbft6s6raberendezkedett
kereskedelem,a naturdli6kb6l
6116parasztiad6k 6s a v6rosi klzmfripan
A fdldmfivel6ssela pjatyindk (pjatyina= 6t6d; igy nevezt€ka novgorodi
teriilet kdrzeteit)kistelepi.il6sein
616parasztin6pess6gfoglalkozott.A kor6bban l6tesiiltpogosztokkdrny6k6na 14. szdzadt6la parasztikolonizi{ci6nyomai ldtszanak.A teleptil6sekigen kicsik, a 15. szdzadv€glr1l sz6;rmaz6
adatok szerint tfz f6ldtti parasztgazdas6g
a telepiildseknekcsak 2,5Vo-dn
volt. F6leg k6lest termeltek,de amellettel6fordult az 6rpa,a zab6s a rozs
is. A 14-15. szdzadraatalajv6lt6 gazddlkod6snak
m6g csakegy kezdetlegesebbfajtdja lfitezett.A kedvez6tlenklimatikus viszonyokmiatt 15-206venk6nt rossz term6ssel6s nyom6banmagasgabonai4rakkal,
valamint6hins6ggel lehetett sz6molni.A ftildmfivel6smellett tovdbbrais fontos kieg6szft6
szerepemaradt ahalilszatnak6s a vaddszatnak
is. A 15. szdzadb6lismerjiik
a parasztiad6zdsalapjdulszolgdl6egys6get.Ez volt az ,,oblsa", az a sz6nt6fdldnagysflg,amelyeta parasztgazdasdg
egy l6val meg tudott mfivelni.
A k6zmfiipart a fdmfeldolgoz6s,az 6kszerk6szit6s
(gydngy, borostyfn), a
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fafarag6s6s a prdmfeldolgozdskdpviselte;szinvonalukril az flsatdsoksor6n
A k6zmfiiparkiizpontjaia v6rosok,Novgorod
el6keriilt tdrgyaktanriskodnak.
tands6ga
szerinta hasonl6,,foglalkoz6st"fiz6k
Pszkov,
ahol
az
utcanevek
6s
le.
egym6sk6zel6bentelepedtek
a korai id6ben\gyanaz a jellemz6,ami a Kijevi Rusz
A pdnzviszonyokra
id6szak,azaz €rm6khelyettjobbdra
eg6sz€re.
A 12-14. szdzad,,p6nztelen"
prdmfajtdk
ttiltiittekbe 6rt6km6r6funkci6t.
az eziistgrivna6s a kiiliinbdz6
A rubel elnevezdsta 13. szdzad6ta ismerjiik, ez 170g szfneziistdttartalmaalapegysdge.
z6l9O g srilyrieziistrfdvolt. Ez lett a 15.szdzadipdnzrendszer
(1420)
Pszkov
kezdett
verni,
Novgorod sajdtp1nztcsak a 15. szflzadelej6n
pdnzverdst
pedig 1424-25-ben.Van olyan vdlemdnyis, amely a novgorodi
a rubel sz6 els6 el6fordulds6hozkdti, de ezt al6tdmaszt6adatunknincsen.
a kiivetkezddrtdkviszonyokalaA novgorodi pdnzverdsmegval6sul6s6val
kultak ki:
rubel = 216 gyenygi(,,p€nz")
grivna= 14 gyenygi
bela (m6kusprdm)= 2 gyenygi
Sajnos,nem tudjuk mdg felbecsiilnisem,mekkoravagyonnalrendelkezhetettegy-egybojdr vagy ak6r egy-egykolostor.A 15. szizad vdg€rfll szdrmaz6 adatokszerinta kolostorokkdlcstindketis adtak,pl. 80 eztistgrivnd6rt
k6t falut z6logos(tottel egy birtokos a Jurjev-kolostornak.
reLepULEsszEplKEzw
Novgorod ktirny6kdnekr6gi voltdra utal a vdros neve is (,,Ujvdros" vagy
inkdbb ,,Ujv6r"), de vajon mihez kdpestrij? Ene csak az a vtlasz adhat6,
hogy a kiirny6k kor6bbi, nem er6dftetttelepiildseihezk6pest,mint Sztaraja
Ladoga 6s SztarajaRussza.A Volhov foly6 bal partj6n fekv6 Szofijszkaja
sztorona (a Sz6fia-szlkesegyhazoldala) kdz6ppontj6ban6llt a fellegvdr,
amely a sfks6gb6lkiemelked6halmon 6piilt, 6s mocsarakkalkiirtilvdve j6l
v6dhet6volt. Erthet6, mi6rt szerepela ninafeliratokonHolmgardrkdnt,llletve a m6sik, a piaci oldal (Tbrgovajasztorona)egyik negyedemi6rt kapott
Szlavenszkijkonyec(Szl6v/Szlovenv6g) nevet.
alapjdnfgy tfinik, a k6A rdg6szek6ltalfeltdrt kultrirr6tegekvastagsdga
s6bbi teri.ilettitbb pontj6n - tal6n egym6st6lfiiggetleniil - telepiilt meg a
lakossdg.Egyik r6szenbizonyosankeleti szl6vok(azaza szlov6nttirzs tagjai) laktak, l6sd a ,,szlavenszkijkonyec" helymegieliil6st.A Ljugyin 6s Nyerevszkij konyec nevei etnikai jellemz6t nem tartalmaznak.A magaslaton
6piilt fellegv6r (gyetyinec)6pft6sea fejedelmi szdkhelykialakul6s6valftiggdtt 6ssze,6s v6lt a majdanitelepiildsmagtr6v6.
Novgorodottelepiil6stdrt6netileg mindenk6ppenk6t etnikum lak6helyekdntszeml6lhetjiik.A szlovdn
ttirzs megtelepeddse
az Ilmeny- 6s Ladoga-t6ktirny6k6na d6lebbre616keleti szl6vokt6lfiiggetleniiltdrtdnt.Ugyanakkora vat6glakoss6gl6tszdmbeli
ftil6ny6t felt6telezhetji,ik,mivel a ,,tengerentflr6l" a ll. szdzadfolyam6n
biztosandrkeztekrijabb telepesekis. Ok 6rizhett6kmeg a var6gokbehfv6s6naklegenddjdteg1szena 12. szdzadelej6ig. A szl6v 6s vardgetnikumon
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e t6jon, hiszenBrdmai
kiviil egydbkeresked6kis hamarosanmegtelepedtek
gtirdgiik
6s m6s barb6rok"
Novgorodot
Aam tud6sftdsaszerint
,,szl6vok,
lakt6k.
felvdtele
m6r 6llt a fellegvdt itt 6piilt fel a kereszt6nys6g
A II. szdnadban
papjai
piispiike
6s
melynek
ut6n kijevi minti4raa SzentSz6fia-sz6kesegyhdz,
keriilt
sor,
nem
fellegvdr
bdvft6s6re
mfkOdtek.A
a fejedelemtdmogat6s6val
keresked6A
helyettea ,,vdralja"tfpusti r6szekb6vtil6sel6that6. ,,v6ralja"
centrumaa Volhov m6sik oldaldn volt, val6szfnfilegaz€rt, mert a haj6k
kiktit6s6reitt alkalmasabbterepkfn6lkozott.AlI. szizadfolyam6nNovgorod m6r a Volhov k6t partjdrasz1thiz6d6telepiil6s,mindk6t,,oldal" l€'tezett.
A ,,v6geK' kialakul6saviszont csak a 12. szdnadsor6n tdrt6nt: a Sz6fia
oldalona Nyerevszkijv6get1067-benemlftik el6sztir,a fellegvdrd6li rdszdn
elteriil6 Ljugyin vagy Goncsarszkij(Fazekas)v6gr6lcsak 1194-benhallunk.
Ugyancsakekkor sz6lnaka forr6sainkel6szdr a TbrgovaiasztoronaSzlavenszkij v1gdr6l;majd 1198-banugyanezenaz oldalon bukkan fel a Plotnyickij (Acs) v6g. El6g kds6n,1322-b6ltudunk aZagorodszkij(V6ralja)v6g
l6tez€s1r6l.Novgoroder6dft6seis a 12. szdzadb6lszdrmazk,ekkor ugyanrigy fiilds6nccal-cdltippelkdsziilt v6dmfivelvett6kk6riil, mint a Kijevi Rusz
mds kdzpontjait. A stabilabbv6delmetbiztosft6 k6falak a 14. szdzadban
6pi,iltek,a foly6 fel6l azonbantov6bbrais megmaradta kor6bbi egyszerd
v6delem.Novgorod jelent6s kiterjed6sriv6dett telepiilds volt, a be6pftett
teriilet 329 ha-t tett ki. Novgorodt6lelt6r6 szerkezetfiekvoltak a Rusz d6li
telepiildsei,hasonl6volt viszontPszkov6,amelya 14. szSzadels6 fel6ig a
novgorodiftildhtiz tartozott.PszkovNovgorodn6lkisebb telepiil6s,a 15.
szdzadra
kb. 170 ha-nyi nagys6gri,m6gisa novgorodi6t v6ggelszembenitt
hat konyec form6l6d6sattirtdnt meg. A 15. sztzadv6gdnNovgorod lakossdga 25-30 000 f6nyi lehetett, Pszkovbanaz udvarok szdmit ismerjiik,
amely6500-ranigott, amikor III. Vaszilij moszkvainagyfejedelem1510-ben
a v6rost elfoglalta.
A 12. szdzadfolyam6n 6s a 13. szdzadels6 fel6ben formdl6dott ki a
,,novgorodifdld", azazNovgoroduralmi z6ndja.A12. szdzadelej6na tdrzsteriilet Novgorodb6l,az Ilmeny-t6-Volhov-Ladogavid6k6b6l,Pszkovb6l,a
Csud+6b616s a beleiimld foly6k (pl. Velikaja) kiirny6k6bd A[t. A novgorodiak a 12. szflzadelejdn tettdk ad6fizet6jiikk6a Csud- (Peipuss-)t6 kiirnydkdn6166szteket(6orosz,,csud"),majd keleti, 6szakkeletiir6nybanterjeszkedtek.Az expanzi6raNovgorodota kereskedelmi6rdekekis sarkallt6k.
mdr a 12. szdzadsordnVlaE terjeszked6ssor6nkertiltek dsszeiitk<izdsbe
gyimir-Szuzdallal,ez1rt 1pitettdkTorzsokota k6t fejedelems6ghatfuiln.Az
6szakkeletiir6nyri terjeszkeddsa Ladog6t6l dszakkeletreir6nyult: el6bb a
Pecsora6s Jugrafoly6 fel6 haladtak,6s lassaneljutottakeg6szenaz Ur6lig.
Ekkor igaztakle, illetve tettek ad6fizet6jiikk6olyan finn n6peket,mint pl.
v6t, izsora,kar6l. A terjeszkeddsels6sorbannem katonai eszktizdkkelttirt6nt, hanema gydrenlakott teriiletek term6szetiadottsdgaitigyekeztekkiegyA javak tisszegyfijtdsdre
haszn6lnia helybeli lakossdgad6ztatdsdval.
(pogoszt)
16m6st6l kb. egynapivizi it t6vols6gbanad6szed6kiizpontokat
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tesftettek.A pogosztokbair6nyul6parasztikoloniz6ci6,amelye kiizpontokat
telepiilEsekkdfejlesztette,csak a 14. szdzadbanindult meg. A pogosztok
ldtesftdsea teriiletet Novgorodbefolydsi kdrzetlv€ alakftotti, ennek-ktivetkezt6benjttttek l6tre a Novgorod uralma ald tatoz6 tertileti egys6gek,a
pjatyindk (pjatyina=6tdd):Gyerevszkaja,Selonszkaja,Bezseckija,Obonyezsszkaja
6s Votszkaja.
e rARseoer-oN{RErecz6oEse
A t6rsadalomdifferencidltsdga
szempontjdb6la 11-13. sz1zadban
Novgorod
l6nyeg6ben
a Kijevi Rusztdrsadalmitagol6dds6t
kdvette,azaz:dlesenilkuItintilt hatdrvonalatcsak a szabadok6s szolgdkk6z6tt lehetettvonni, a szabadokonbeltili differenci6lts6gkontdrjai elmos6dtak.Ami Novgorodot16nyegesenmegkiiltinbiiztettea Rusz m6s teriileteit6l,az a fejedelemkis6ret6nek csdkken6szerepea v6ros Es ahozz6 kapcsol6d6terulet 6let6ben.
A 11-13. szdzadigyfl6sek nyom6na novgorodivecs6nszerepl6csoportok
kiiziil kett6neka l6te j6l kitapinthat6.Az egyik: ,,bolsije,vjaslsije, aobri3e,
lucssije, sztarejsije" (nagyobbak,jobbak, id6sebbek),azaz: tehetflsebbek,
el6kel6bbek.A m6sik: ,,menysije,mladsije" (kisebbek,fiatalabbak),azaz:
kev6sb6tehet6sekvagy el6kel6k.Mindkdt csoportbanhelyet foglalhattakaz
egykori tdrzsi-nemzets6gi
el6kel6k,a fejedelemkfsdretdbenbetti titt szerep
(pl. feje'delmihelytart6)folyt6n meggazdagodott
szemdlyek,a t6vols6gikereskedelemben
drdekeltkereskeddkleggazdagabbjai;
akik kiiztitt ott voltak
a helyiek (kupci) 6s idegen szfirmazdsiak(gosztyi).Term6szetesen
ide kell
sorolnunka kldrus vezet1itis. Mdr a 11-13. szdzadsor6nis lehet sz6molni
a uezetdrdtegfcildbirtokoss6vdlilsdval,ennektitemdtNovgorodtertileti ntiveked6se,a pjatyindk szervez6d6se,
a pogosztokkialakuldsamutatja.
A,,boj6r" elnevez6s
el6fordulm6r a 11-13. szilzadban
is, de boj6rs6gr6l
mint elkiildniilt r6tegr6ljobbdracsaka 14-15. szdzadban
lehet sz6.Ekkona
,,olvadt 6ssze" a kiiltinbtiz6 eredetri(vezet6 kfsdrettagok,fcildbirtokosok,
leggazdagabb
keresked6k,akik rigyszintdnszerttettekfbldbirtokrais) vezet6 rdteg9gy j6l elkuldnfthetdhelyi arisztokr6cidv6,akiket teljesjoggal nevezhettinknovgorodi boj6rsdgnak.Rdjuk vonatkozhata Hania fbnisaiban
olvashat6,,deherren"(az urak) meghatdrozds.
A 14-15. szflzadsor6ntettek
szertfiildbirtokra, de egybena kereskedelemben
is drdekeltekmaradtak.igy
a boj6rs6gotegy saj6tos,kettdsarculatf rdtegkdntjellemezhetjiik.A f6ldtulajdon niiveked6sdtlem6rhetjiika nyfrfak€regrefiott leveleh tarralmdnis.
Fiildbirtola6la korai leveleknek(11-13. sz6zad)alig a negyedetesz emlft6st.
A 14. szdzadiaktdbb mint a fele, mfg a 15. szilzadiat<nat
tetnarmada.Ezzel
fordfrtottar6nybanszerepelneka kereskedelmiiigyletek, amelyekr6la korai
nyfrfakdreglevelekh6romnegyede
sz6l,a 14. szdzadiaknak
mi{r csak l2vo-a,
a 15; szdzadiaknak
pedig csupr4n
3vo-a.(vannakt6m6juk szerintegyik csoportba sem sorolhat6,egydbdolgokkal foglalkoz6 levelek is.) Novgorodra
jellemzd m6don a fdldbirtokoss6vdlt boj6rok tovdbbrais a v6rosbin l6v6
hdzaikbanlaktak, a t6volabbibirtokaikoncsak ideiglenesentart6zkodtak.
A vezetdrdteget,mondhatjukrigy is: a novgorodi arisztokrdcidtalkot6
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Nyfrfak6regr e irt
szovegeket
tartalmaz6
tekercs

boj6rs6gmellett a keresked66s a fiigg6 (nem szabad)elemekkiiliinfthet6k
el. A tdrsadalmihierarchidbanazonbana bojdrok 6s a keresked6kkiiztitt
foglal helyet egy olyan csoport,akiket a 14-15. szLzadiforr6sokmegkiiltintartanak.Ez a rfltega ,,zsityji
bdztetnek,de a keresked6kndlel6kel6bbeknek
ljugyi" (tehet6semberek)csoportja.A boj6rokt6lval6 kiiltinbtiz6s6gtiketkdt
ponton tudjuk megragadni.Az egyik, hogy ktiziiliik senki sem t6lthettebe
a poszadnyik6s a tiszkackijhivataldt;a mdsik:a novgoroditdrvdnykiinyv
szerint r6juk kisebb pdnzbiintetdstlehetettkiszabni.Mfg pl. a boj6rok 50
grivn6ig voltak btintethet6k,a ,,zsityji ljugyi" csak 20-ig. Ugyanakkordiplomdciai ktildetdsbenttjbb idetartoz6 egylnnel is tal6lkozunk,csoportk6nt
pedig a kereskedelmiszerz6ddsekben
szerepelnek.A ,,zsityji ljugyi" foganem szerepel(el6sziir I372-ben).
lom a 14. szdzadn6lkor6bbi sztivegekben
Gyanithat6,hogy 6k Novgorodnaka szabad,de nem el6kel6 szdrmazdsi
tdbbenmeggazdagodtak.
tagjai sor6b6lkeriiltek ki, akik kdziil a 14. szdzadra
Vagyonukalapjdnm6r szdmolnikellett veliik, de a politikai 6let irdnyitdsfban nemengedt6ksz6hozjutni6ket.A csoportlltezdseNovgorodt6rsadalmi
mobilit6sdnakbizonyft1ka:szdmottev6vagyonralehetettszerttenni a szdrfondsa pedig val6szinfilega
maz6sbelih6tr6nyokellen6reis. A gazdagod6s
kereskedelemlehetett.
M6g mindig a szabadokhoztartoz6, de a ti4rsadalomals6bb r6gi6iban
helyet foglal6 csoportotalkottaka kiskeresked6k,
k6zmfivesek,tlsszefoglal6
neviikdna ,,feketeemberek"(cserny).Szabadmivoltuk a novgorodipolitikai
korl6toz6dott.
Altal6nosanelfo6letbenegyediila vecs6nval6 megjelendsre
gadottv6lem6nyszerinta vecsdnjoga volt mindenszabadnovgorodiembernekmegjelenni;semminyomasincsannak,hogy b6rmif6leakad6lytgtira boj6rok kezdben
ditettek volna ez el6. A t6nylegesirdnyitdstermdszetesen
lehetett,de r6szvdteliikkizdr6lagoss6g6r6l
nem sz6l adat.A ,,feketeembe-
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rek" tehettdkki a novgorodiad6fizetdkzdm€t,de err6l - sajnos- rigyszintdn
nincsenekadatok;csupdna ,,cserny"el6gedetlens6g6nek
megnyilviinul6sai16l, a lflzadrisokr6lsz6lnakaz dvkiinyvek.
Novgorodtdrsadalmimobilit6sa,r6tegz6d6se
sok von6sbaneml6keztet
a nyugat-eur6paikeresked6vdrosok
v6rosi polgr4rsdg6nak
iisszetdtel6re:
van
a politikai 6letetir6nyft6 arisztokrdcia(boj6rok),vannakgazdag,de politikai
befolydssalnem rendelkez6tagok (zsityji ljugyi), 6s ldteznekkisegzisztencirik. A hasonl6s6gokmellett igen l6nyegeskiiltinbsdgeketis ki lehet mutatni: pl. egyik r6tegjogai sincsenekfr6sbanrdgzitve,szabillyozatlan
a politikai
6let: nem tudni, ki jogosult ott lenni a vecs6n,kik szavaznak,mekkoral6tszdmmalvannakjelen stb. Nem ismeretes,milyen feltdtelekmellett lehetett
bekeriilni a vecsetagiai kdz6, illetve azirdnyit6 gr6miumsoraiba.Rijviden:
jogi kritdriumai hiiinyoznak.Ez kiiltjniisen szembea t6rsadalmir€tegzfid€s
6tl6 az als6bbk6zmfives-keresked6
r6tegn6l,amely a nyugat-eur6paiv6rosokbanc6hekbetijmdriilve szeweztegazdasdgitevdkenys6g6t,
6s szervezet6nek befoly6sdtkiterjesztetteaz 6let mindenteriiletdre.Novgorodbank1zmfivesc6heknem l6teztek.A keresked6gild6re
eml6keztet6egyetlenszervezet az ,,Ivanszkojeszto" (,,Jdnosszdza")volt. Nev6t onnan vette, hogy a
Keresztel6SzentJ6nostisztelet6reszentelttemplomhozkiit6d6en szervez6dtitt. Nem v6letlen,hogy enneka testiiletneka l6t6r6l tudunk,hiszenmfikijd6sefelett magaa vladika 6rkiidtjtt. Az ,,Ivanszkojeszto" tagjai a legbefoly6sosabbr6tegb6lkeriiltek ki, hiszena beldpdnek50 grivndt kellett a kincstdr javflrabefizetnie,amelyegydbkdnta KereszteldSzentJ6nos-templomban
volt. A testi.iletviaszmdrdsimonop6liummalrendelkezett,a viaszkeresked6kt6l a kereskedelemben
val6 rdszv6tel6rtv6mot szedett.A t6rsas6gviaszk6szleteita templomalatt t6rolta,ugyancsakitt 1riz6k a hitelesnekelfogadott m6r6eszktizdket
is. Jelent6sbevdteleikszdrmaztak
a hitelesm6r6sekb6l
is. Biintett6k az ilyen m6r6selmulaszt6sdt6s a m6r6eszkiiziikhamisitds6t.
Sajnos,nem tudjuk, hogy a konkrdt tigyek hogyan int6z6dtekel, csak az
elvet ismerjiik: a bfinds vagyon6valfizetett a csal6s6rt,az elkobzottvagyonon iu ,,Ivanszkoje
szto" testtilete,a vladika6s a vdrosikincstdrosztozott.
Az ,,Ivanszkojeszto" kitfind pdldaarrais, hogy az egyhdz6s magaa vladika
is drdekelt volt a v6ros kereskedelm6ben.
Mfkttd6sdfil mdg egy adatunk
van: a kikdt6ben sztarosztamfiktiddtt,aki a v6mok beszed6sdtint1zte.
A novgorodials6 (nem szabad)r6tegeketa korai id6benszintdntiibbf6le
m6donnevezt6k:szmerd,cseljagy,rab. Kds6bbtisszefoglal6an
a holop n6v
v6lt 6ltalinoss6.A boj6ri udvarhdzak,a piispiiki rezidencia,a niivekv6 sz6mri kolostorsok munk6skezet
igdnyelt.A nem szabadrdtegneka vecs6nnem
lehetettmegjelendsijoga. Ugy gondoljuk,hogy a 14. szdzadban
megindul6
parasztikoloniz6ci6tartal6kaita fiigg6 r€tegek,a legszegdnyebb
szabadcsoport 6s a ktirny6k nem szldv lakoss6gajelentette.Az als6 rdtegekhordozta
szoci6lisfesztiltsdgeketa koloniz6ci6n6mileg bizonydralevezette,de nem
maraddktalanul.
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A POLITIKAI BERENDEZKEDES

Novgorod sokdig a keleti szl6v tdrsadalmi-politikaifejl6d6s ,,ktiliinleges"
ritjakdnt rdgziilt a szakirodalomban.V6lem6nyiinkszerint, a Kijevi Rusz
id6szakdban,ha voltak is region6liskiiliinbsdgek,Novgorod m6giscsaka
Kijevi Rusz r6sz6talkotta.Tulajdonk6ppena 13. szdzadfolyam6nldtrejdtt
megosztottsdgtette v6glegess66s nagyftottafel a kor6bbanis megl6v6kiiliinbs6geket.A Kijevi Rusz egykori teriilet6b6ll6nyeg6benegyediilikdnt
Novgorod maradt meg fiiggetlennek,6s 6pftett ki ttn6ll6 6llami struktrirdt.
Az 6ndll6 6llamis6gtudattartalmajelentkezetta ,,GoszpogyinVelikiiNovgorod" (NovgorodNagys6gosUr) fogalom haszndlat6ban.
Novgorodtette meg az elsdldpdsta saj6tfejedelmidinasztiakialakft6sa
fel6, 6s fogalmaztameg igdnyeit. Vszevolodfejedelema dinasztiakeretein
megszerz6s6re
beltili szenior6tusrendje szerinta Kijevi Nagyfejedelemsdg
tett lepdseket.E kdt 6rdekiitktizijtt 1136-ban,amikor a novgorodifdld n6pei
fell6zadtakVszevolodellen. A kiivetel6seka novgorodiaknev6benfogalmaz6dtak meg, de mdgiitttik val6j6bana vecse 6llt. Ez az a testiilet, amely
hogy nem v6dtea szmerdeket
,,vddatemelt" Vszevolodellen,nevezetesen,
(itt: val6szfnfileg,a novgorodilakosokat),a d6li Rusz fel6 tapogat6zott,v€giil gy6v6nmegfutott a szuzdaliakkalvfvott csat6b6l.Vszevolodfogs6gba
vet6se,majd eltdvolitdsaegydrtelmfiena vecseakarat6nakfeliilkerekeddsdt
jeleztea fejedelemellen6ben.Ez az esetv6getvetett annaka lehet6s6gnek,
hogy Novgorodbana fejedelemmonarchikushatalomm6n6je ki magdt.
A fejedelmekezt kdvet6enmegdllapoddst(rjad) kiitdttek Novgoroddal,6s
l6nyeg6benlemondtakarr6l, hogy a v6ros 6s a novgorodikiirzet bels6 6let6be belesz6ljanak.Az irdnyitdsa vecsekez6bekeriilt, amire Rusz-szerte
voltak kfsdrleteka 12. szdnadban.
A vecsedtintdtta hdborri6s b6keiigydben,
mega fejedelemszemdly6nekkiv6laszt6s6ban,
a kereskedelmiszerz6d6sek
pedig
megv6lasztdsdban
az
ktit6s6ben;k6s6bb
a ttjbbi tiszts6gvisel6
6s ad6k
iigy6benis. A fejedelema vecsdnekal6rendelt,,hivatalnok"lett. 11366s
1229kdzdtt nem kevesebbmint 45 fejedelmevolt Novgorodnak!A fejedelem rezidencifijakezdetbena fellegv6rbanvolt, majd k6s6bb,az t220-as
6vekt6l- mivel a vecsegyril6seinekis itt volt a szfntere- a vdrosonkfviilre
ktilttiztitt.
hatalmitdnyeNovgorodbanteh6t1136utdn a vecsev6lt a legfontosabb
26v6.Avecse,a gyril6snemegyhomog6ntiimegvolt, hanembels6struktrira
szerinttagolt csoport.A vecsegyfil6seiretdbbnyirea SzentSz6fia-sz6kesegyhdzel6tti t6ren keriilt sor, de van adatarra is, hogy a Torgovajasztoron6n, a piac melletti Jaroszlavudvar6ngyfiltek iissze.A gyfil6sreharangsz6
hivta az embereket.A vi{ros lak6i a vecs6nv6gek szerint jelentek meg,
(sztaroszta).
mindenvdg rendelkezettvezet6kkel
E vezet6kszemdly6r6l,kiviflasztdsukr6lalig tudunk, ink6bb egy-egykonkrdt iigy kapcs6n6llapfthat6
meg t6nylegesmfiktid6siik.Nyilv6n a v6rosnegyed(v6g) el6kel6bb,gazdagabb,tekintdlyesebb
tagjai ktiztil kertiltekki. 1218-b6lvan emlftdsarr6l,
hogy v6genk6nttartottak gyfil6seket,ez k6s6bb,a 14-15. szdzadban
sfrfibben el6fordult. A v6gek kdzijtt drdekellent6tekis kialakultak, nemegyszer
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villong6ss6fajultak. A vecsdna helyi egyhdzivezet6,a ptisptik elniiktilt.
1156-banttirtdnt meg, hogy a vecsea piispiik szem6lydnek
k6rdds6ben
is
v6lemdnytnyilvdnftott:Arkagyijtvdlasztott6k
meg,aki kdt 6v mflva (1158.
augusztus10-6n) ment el Kijevbe, hogy a metropolitameger6sftds6t
megszerezze.Ez sikeriilt is, hiszen 1163.szeptemberl9-ig (hal4l6ig)6 6llt a
novgorodi eparchia616n.A megvillasztis6s a meger6sftdskdzdtt eltelt k6t
6v val6szfnfrlegaztaz id1tjelzi, amennyiresziiksdgvolt, hogy a metropolita
beleegyez6sdt
megszerezz1k,
hiszen a piispiikvdlaszt6sra
a Ruszbaneddig
nem volt p6lda! Ett6l kezdveviszonta piispdkv6laszt6s
kdrddsdbenis tindll6an j6* el a vecse,6s a kialakult helyzeteta metropolitatudomdsulvette.
En6l tanriskodika tov6bbirendszer:a megv6laszt6s
utdn a piisptiktikKijevbe menteka metropolitdhoz,hogy megtdrtdnjena meger6sft6s
6s a beiktatdsi
cerem6nia.A ptispdk1165-tdl6rsekirangbanvolt, 6s ,,vladika"cfmmelfelruhdnva 6llt az egyhdnmegye
616n.Pontosannem ktithet6 iddponthoz,de
ugyancsaka I2-I3. szdzadfolyami4nkertilt sor egy m6sik egyhazivezet6,
az archimandrita megvfllasztds6ra
is. Az archimandritaa novgorodikolostorok 6l6n 6116tiszts6gvisel6volt. Sz6khely6ta Jurjev-monostorban
tartotta,
amelynek,,hivatalb6l" apdtjavolt. Az archimandritaa l4-I5. sz6zadsor6n
a piispdkt6l fiiggetleniil k6pviseltea jelent6sbirtokokkal rendelkezdkolostorokat.Mivel a kolostorokegy-egybojdrcsal6ddal
6lltak szoroskapcsolatban, az archimandritavdlasztotttisztsdgea bojfusdgpozici6it er6sftette.
A piisp<ikmellett a vecsevildgi eltilj6r6katis v6lasztott.A vildgi eliilj6r6k, ir6nyft6k kor6bbana fejedelemembereiktjzi.il keriiltek ki, ilyen tiszts6gvisel6volt a namesztnyikvagyposzadnyik.A fejedelmihatalomh6ttdrbe
szoritdsdvala fejedelmi kfsdretb6lkikeriil6 tisztsdgvisel6ksemjr{tszhattak
irdnyit6 szerepet.S6t a vecsemdr kor6bbanis belesz6ltabba,hogy ki legyen
a poszadnyika fejedelmi kfs6ret tagjai kdziil. A Il-I2. sz6zadfordul6j6n
n6v szerintismeriinknovgorodibojdrokatebbena pozici6ban,pl. Jan Visatics, Osztromir.Novgorod fiiggetlened6sdnek
kialakul6saaz 1136-1238140
j6rt, hogy 1136-t6la poszadkiiziitti szakaszban
azzala ktjvetkezmdnnyel
nyik is a vecse 67talvillasztotttisztsdgviseldlett. Feladatktirdtekkor m6g
nem rtigzitettdkfr6sban.Tevdkenysdgikiir6re csak att6l kezdvetudunk kijvetkeztetni,amikor a 12. szdnadv6gdn(1185)megjelentaz els6v6lasztott
tiszjackij (ezredes)is, aki a hadszervezet6l6n dllt, 6s bfr6s6gii.igyeketis
intdzett.A tov6bbrais v6lasztottposzadnyikkez6benaz ad6igyek lehettek,
a fejedelemjogkdrdbenpedig csak a hadvezetlsmaradt.Az ad6kon tril a
poszadnyikir6nyitottaa v6rosbels66let6t,a v6gek szewezeteit6s eliiljdr6it,
amennyibennem hadi tigyekr6l volt sz6.Hadi iigyekbena tiszjackij volt az
illetdkes,irdnyitflsaalatt dlltak a sziizadosok(szotszkije),ahadakoz6katpedig a v6gek dllftott6k ki. Kettejiik kijziil kezdetbena tiszjackij volt a fontosabb tisztsdg,a poszadnyikszerepea kds6bbiekbenl6nyegesenvfiltozott.
1354-b6ltudjuk, hogy a poszadnyikotegy 6vre v6lasztottiik;majd a v6ros
l6tsz6m6nakntjveked6s6vel6s az iigyek szaporod6s6val
a sz6mukis n6tt.
I4l6-17-ben egyszerre18-anvoltak hivatalban,1423-t6lpedig mr4r24-en.
A tisztsdgvisel6ksor6banfontos hely jutott a v6gek sztarosztdinak
(eldlj696

r6inak) 6s a novgorodifdld jelent6sebbtelepiil6seitk6pvisel6szemdlyeknek.
1292-t6lismerjtik az ,,urak tandcsa" nevf testiiletet,amely a kor6bbanhivatalt betiiltiitt szemdlyeket6s a v6gek eliiljdr6it fogta iissze.
kiire teh6t11366s 1238-40kdziitti
A Novgorodotir6nyft6tiszts6gvisel6k
6vekbenalakult ki. A kdzhatalmattov6bbrais a vecsegyakorolta,amelynek
mfiktjddsdremindvdgigjellemz6 volt a spontaneitds.
A 15. szdzadb6ladafolytonossdg
nem
szakadt
meg, fgy bizotolhat6,de Novgorodeset6bena
nydra mdr kezdett6lfogva rigy lehetett,hogy a vecsdnmegjelenniminden
joga volt. 1136-ban,
idej€nazt
szabadembernek
az els6fejedelemeltdvolftds
jegyeztefel az dvktinyv,hogy nemcsaka v6ros,hanemaz eg€sznovgorodi
(k6s6bbnovgorodifdld - ,,zemlja")jelen volt. A megjelentek
fejedelemsdg
ktjziitt ott voltak Pszkov 6s Ladogalak6i is. A vecseteh6t itt sem vdrosi,
hanemtertileti int6zm6nyk6ntmfikijdtjtt, mint a Rusz mds rdgi6iban.86r a
vecsemfiktjddseszabdlyozatlan,
Novgorodszdmiraa kialakult rendszerstabilit6st jelentett. A tat6rjdr6st6la 1,4.szdzadvdglig terjed6 id6szakottarthatjuk Novgorod f6nykor6nak,amikor ki,ils6 t6nyez6k nem fenyegettdk
,,NovgorodNagys6gosUr" bels6auton6mi6j6t.
Az 1380-as6vekbenfordult el6 elsd izben, hogy a novgorodiaklitvdn
fejedelmethfvtak. Ett6l kezdvea meger6sod6Litvdn Nagyfejedelems6g
6s
g igyekezettnyoaz egyre magabiztos
abbdv 616Mo szkvaiNagyfejedelemsd
m6stgyakorolniNovgorodra.A vecse,ahol a legfontosabbddnt6seksziilettek, megosztottdvilt. A 14. szdzadvdg6t6la politikai iigyekbenhangad6k
ktjztitt litvdn 6s moszkvai,,pdrtokr6l"vagy klikkekr6l besz6lhetiink.Rajtuk
(Novgorodhozkdpest)
keresztiilmind er6sebben
6rv6nyesiilta szomszddos
vdlt, a
befolydsa.A fiiggetlensdg
egyreink6bbn6vlegessd
,,nagyhatalmak"
b6k6t nemegyszermagasp6nzdsszegekkel
sikertilt megv6ltani.III. Vaszilij
moszkvaifejedelem(I425-L462)1456-banbiintet6hadjdratotvezetettNovgorod ellen; majd a jazselbici bdkdbentizezerrubel megfizetlsdrektitelezte
pontjai szerint kdtelezt6kNovgorodot,
a novgorodiakat.A bdkeszerzfid6s
hogy ne fogadja be a moszkvai nagyfejedelemellensdgeit,6s korl6tozni
pr6b6ltdka szerzflddsek
megkdtdsdben
eddig 1lvezett6n6ll6s6g6t.K6sdbb,
I477-ben a vecseMoszkva-ellenestagjai ktjziil tijbbeket megiiltek. Vdgiil
Novgorod 1478. janadr 15-6n kapituldltIII. Iv6n nagyfejedelem(14621505) el6tt. IIL Ivdn a v6ros fiiggetlens6gdtszimbolizfil6vecsdrehfv6 harangotMoszkvdbavitette, majd m6g ugyanebbena h6napban(29-6n)helytaft6t nevezettki. EzzelNovgorod sorsamegpecsdtel6diitt.Az 1480-as6vekben a v6rossorozatoszavargdsok
szfnterevolt, amelyeknekMoszkvakitelepft6sekkelpr6b6ltaelejdt venni.
Novgorod ttirtdnetemindenk6ppenkiiltinlegesfigyelmet 6rdemel.Nem
az6rt,mert egy specirflisfejl6d6siutatjrirt be, hanem6pp ellenkez6leg,az1rt,
mert a Kijevi Rusz eg6sz6benmegl6v6fejl6d6si ftnak egy olyan spir6lj6t
futotta be, amelyneklehet6s6gea Rusz egdszdben
bennerejlett. Novgorod
volt ugyanisaz egykori Kijevi Rusz azon r6sze,amely megfiriztepolitikai
tindll6s6grdt.
Politikai struktrir6jdtnem form6lta 6t sem a tatdr h6dft6s,sem
a lengyel-litvi4nuralom. Mindemellettolyan szoroskapcsolatbanmaradta
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korabeliEur6p6val,amelya Kijevi Ruszidej6benis fenn6llott.A novgorodi
fejl6dds sor6n csir6jdbantal6lkozunkolyan elemekkel,amelyek az egdsz
eur6paifejl6d6sbenjelen vannak,pl. a vdrositiszts6gviselikv{lasztdsa,keresked6kijzdss6gek,
eretneks6g.Ugyanakkoraz eur6paifejl6d6sfontos elemei hidnyoznakis, mint pl. a c6hek,a polg6rs6g,
a j6l ktiriilhatdroltjogrendp6ld6ja
szer. Novgorod
mint a Kijevi Rusz6is - a korabeli Eur6p6hoz
kapcsol6d6,de a perifdri6negy lassriiitemfi 6talakul6stproduk6l6jelensdget
mintdz.A novgorodi,,szabads6g"
igen apr6 6s labilis ,,kcirei"a tatdruralom
nyomdnkialakult c6ri autokrdci6nak
estek6ldozatul.Ennekellen6reNovgorod gazdasdgihanyatl6s6tnem az okozta,hogy Moszkv6hozcsatlakozott,
hanema Baltikum kereskedelm6nek
15. szdzadv6gi-16. szdzadeleji 6ltal6nos hanyatl6savonta maga ut6n. A kereskedelemb6lszfrmaz6bevdtelek
hasznfiraIII. Ivrin is szemetvetett,hiszen1478ut6n megtiltotta,hogy Novgorod 6n6ll6ankdsscinkereskedelmimeg6llapod6sokat.
Az csak Moszkv6n
keresztiilvolt megengedett.
KUUTURALIS
SAJATOSSAGOK
Novgorod 6s a vele hasonl6 fejl6d6st befut6 Pszkov helyzetea forr6sok
tekintetdbenis ktildnleges:ez az egykori Ruszforr6sokkallegjobban,,bevilflgitott" tertilete.Novgorodbanaz 6vkdnyvfr6st6t k6dexcsalddk6pviseli.Az
els6 kr6nikacsal6da kezdetekt6l1333-igfolyamatossziivegettartalmazkltf6le vflltozatban(izvodi), a 14. szdzadb6lszdrmaz6kdziratokkal.A Moszkv6val val6 egyesiildsutdn (1478)keletkezetta m6sodikkr6nikacsal6d
reprezent6nsdarabja,€s 17. szdzadia ktivetkez6.A kdseidvkdnyvekalapszdvegdt az az 143747 kijriil keletkezettrdsz alkotja, amely az egyesk6dexekbenkiiltinbtjz6 m6doneg6sziiltki. Az dvkiinyvektiirt6netfr6iels6sorban
saj6t kiirnyezetiikre6s kiizdelmeikrefigyeltek, a kordbbi, Rusz kiizpontri
tiirt6netfr6stfelv6ltottaa region6lisszeml6let.A letopiszek15. szdzadifolytat6inakgondolkodds6ta novgorodicintudathatotta6t,eztitr6z6ddtt abban,
ahogymagukatneveztdk:NovgorodNagysdgos0n Azdvktinyvfr6sktizpontja a Sz6fia-sz6kesegyhflz
6s a vladikaudvaravolt. A novgorodiszeml6letm6d alakulds6banmeghatdroz6szerepetjdtszottIL Jefimij 6rsek (14291459),aki ttibbekktjzdtt a 12. szdzadban
6lt loann 6rsek(1163-83)kultusz6t
ndpszerfisftette.
Jefimij 6rsekmegbizdsdb6lkflszitette
el a szerb szfumazilsit
Pahomij Logofet Ioann 6rseklegenddjdt(zsityije),amelybenkiilijnos hangsrilyt kapott az az eset, amikor Ioann im6inak hatdsdracsoda tijrt6nt, 6s
Novgorod megmenekiilta szuzdalihad t6mad6s6t6l.
Novgorodisaj6toss6g,
hogy a Rusztertilet6r6lcsakinnenismeriinkolyan
kdzdpkori eretnekmozgalmakat,
mint pl. a 14. szdzadbanaz :frn.,,sztrigolnyikoki", akik az egyhdzihierarchiatagadiisdval6s 6skereszt6ny
elvek hangoztatdsdvalldptek fel. Elk6pzel6seikr6lcsak az elleniik fell6p6 piisptik
kritik6ja alapjdnalkothatunkk6pet.Az eretnekekvezet6it1375-benkivdgezt6k: a Volhov foly6ba fojtott6k 6ket. A ,,sztrigolnyik"n6v etimol6gi6janem
tisztdzott,a ,,sztrics"= ,,vdgni,nyirni" ig6b6l szdrmazik;ehhezkapcsol6dhatott a tev6kenys6giik.A sztrigolnyikeretnekekl6tezds€r6lm6g a 15. sz698

zad elej6r6lis vannaksz6rv6nyosadatok.Az eretneksfghezcsatlakoz6kcsoportja bizonyfuaa v6ros szeg€nyr6tegeib6l(cserny)verbuv6l6dott.Ugyancsakez a kiirnyezetnyrijthatotttdptalajtaz egy lvszdzaddalk6s6bbfell6pett
zsid6z6kszektdjdnak.
A hivatali fr6sbelis6getaz ld,n.Szudnijegramoti (tdrvdnymdsolatok)
kdpviselik, amelyekNovgorodban6s Pszkovbana Kijevi Rusz tijrvdnyalkot6sdnakfolytatdsai.Differencidl6dottvolt a kereskedelmiiigyletek int6z€se,
pl. kereskedelmiszerz6d6seket
ktittittek a Balti-tengerparti v6rosokkal,ad66sszeir6sok(piszcovijeknyigi) is kdsziiltek.A mindennapi6let sziiks6gletei
szaporftott6ka nyfrfakdreglevelek szdmdt:el6fordult,hogy amikor egy bojdr tdvoli birtok6ra vtazott, szolgdjdtfrott iizenettelkiildte haza.
Speci6lisnovgorodiszellemis6get
hordoz az €szakibilinaciklus(pl. a
Szadko),amely egy tengertji4r6 keresked6kdzegben
fogalmaz6dottmeg.
A bilinr{katviszonylagk6s6n jegyeztdkle, ami jelzi, hogy a sz6belis6gnek
mdg mindig fontos szerepevolt. Szdbeliriton terjedtekaz eretnekekn6zetei
is, emiattmaradhom6lybanaz eretneks6gmibenl6te.Csakaz elleniik kiizd6
egyhdziak,diirgedelmeib6l"kijvetkeztethetiinktanaikra.
A novgorodiakaz fipit€szetteriiletdnis egyeditalkottak. All. szdzadban
Novgorodbanis fel6piilt egy Sz6fia-sz6kesegyh6z,
amely a monument6lis
historizmusstflusjegyeitviseli. A novgorodi,,Sz6fia"a kijevindl kisebb,
vaskosabb,titkupol6s.Kiilsdleg dfsztelen,igaz, ma ismert form6j6t a 15.
szdzadban
nyerteel. Ezen trilmendenNovgorodban6s a kiirny6k6nalapftott
kolostorokbansz6mostemplom6ptilt. A tatdr tdmaddsgazdasdgikdvetkezmdnyeinektudhat6 be, hogy a 13. szdzadm6sodik fel6ben szi{muknem
gyarapodott.A tatdr ad6k miatt stagn6l6templomdpfteszet
a 14. szdnadt6l
ism6t fellendiilt. A gazdasdgiszempontb6lis f6nykor6t616NovgorodNagys6gosUr gazdaglak6i finansziroztdkaz 9pitkez1seket,
6s ekkor teremt6dott
meg az a saj6toslpitdszeti stflus,amelyv6gdrvdnyesen
kiiliinbijzdtt a kijevi
jellemzi.
formdkt6l. E stflust a purit6n egyszerfisdg
A templomokatk6b6l 6pftett6k,tdgldtcsaka belsdoszlopokndlalkalmaztak. A falak alig megmunk6ltterm6skoveitfehdne meszelt6k.Ezzel a technik6val a falak egyenetlens6g6t
nem sikeriilt eltiintetni,de nem is tijrekedtek
r5. A templomokndgyzetesalaprajzfak,keresztboltozattal
6s tobbnyireegy
kupol6val fedt6k le 6ket. A kupola 6s a fal ktjzti r6szt 6ldongaboltozattal
fedtek,amivel a folyamatoss6g
hatdsdt6rt6kel. A fehdnemeszeltkiilsd falat
l6r6sszerriapr6 ablakokkalds vakablakokkaltagolt6k.Mindkett6t gyakran
szegllyeztefeliilr6l rin. szemdldtikkikdpzds.
Hasonl6dfszftdsseltagolt6k a
kupoladobfeliilet6t, ahol az ablakokk6z€t apr6oszlopok6s fiilkeszerfibem6lyed6sektov6bb tagolti{k.E masszfvbenyomdstkelt6 novgorodi stflus
mdr a 14. szazadban
kdszen6llt. A 15. szilzadbancsak a tet6szerkezetm6dosult: boltozat helyett ndgy nyeregtetdthelyeztekel az oldalfalakra.Ezek
adtdkaz rin. ,,nyolces6sfi"tet6ket,amelyeketf6b6l kdszitettek6s 6lommal
borftottak.Egyik legszebbpdld6jaaz IljinszkajautcaiSzpasz-Preobrazsenyije (a Megv6lt6 szinevdltoz6sa)-templom,
amely 1374-ben6piltVaszilij Danyilovicsboj6r 6s az \tca lak6inakegyiittmfikiidds6vel.
(ime, a novgorodi
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utci4k6s v6gek szerinti szervez6dds
fjabb bizonyitdka.)A templomjelent6s6g6temeli, hogy 1378-banFeofan Grek festettea fresk6it. Feofan,a ,,G6rtig" egyike a szdmos€szakramenekiil6nek,aki a t0riik el6nyomul6samiatt
hagytael sziil6fdldjdt.FeofanGrek nemcsakitt, hanemk6s6bbMoszkvdban
is dolgozott.Kev6sfennmaradtmunk6j6tnagyfokriexpresszivitds6s p6tosz
jellemzi.
FeofanGrek 6rkez6sekorNovgorodnakm6r hfresfest6hagyom6nyai
voltak. A 12-13. szdnadban
remekmfiszdmba
men6 ikonok eg6szsora k6sziilt
itt, 6s sz€p szdmmalmeg is maradt.A koraiak ktiziil legismertebba 12.
szazadiSzent Gyi)rgy-ikona Jurjev-kolostorb6l6s az Uszpenszkij(Mdria
Mennybevitele)-szdkesegyhflz
k6Angyali iidviizletikonja. A 13. szdzadban
sziilt a CsodatdvdSzentMikl6s-ikon. A szentr6lkdsziilt mellkdp nagys6gri
6brdzol6smellett a k6p sz6l€napr6, de eg6szalakos
szenteksora l6that6.
A novgorodieredetettanfsftja,hogy a Rusz-szerte
ndpszerfiszentek(Borisz
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6s Gleb), valamint Bizdnc prefer6lt szentjei (Kozma 6s Damj6n) mellett
tipikusannovgorodi (azaz:itt kiildntisentisztelt) figurdk is ldthat6k,pl. Paraszkeva,Anasztfnia,Florus6s Laurus.A ,,szentekkoszorfjdn" ttil aruhdzat
fest6s6ndlalkalmazottszfnkombin6ci6is novgorodieredetreutal: cin6berpiros 6s m6lyk6k,vil6gosk6k6s meggyszf,n
t6nusokvdltakoznakrajta.Osszessdgdbena novgorodifest6iskoldraa grekofil felfog6sjellemz6. A I2-I3. sz6zadi bizantinizfil6 hat6st a 14. szdzadrafeltilmriljr{k a helyi saj6toss6gok:
old6dik a merevs6g,egyszerfistidika kompozfci6,egyenletesenoszlik el a
festdkanyag,fgy nem 6rv6nyesiila f6ny-6rny6khatds.
A kisebb templomok 6s a vil6gi 6pftm6nyekztime fdb6l 6ptilt. Ezek,
sajnos,nem maradtakfenn. Rdg6szeti6satdsoktdrt6kfel a bojrdriudvarh6zak
alapjait,amelyeknyom6naz ismertrekonstrukci6kkdsztiltek.Novgorodv6ros jellegdt mutatja,hogy az utcdkatis fardnkdkkelborftottdk,hogy a mocsarasterepena vdrosi ktizlekeddstmegkdnnyits6k.
Az utc6katborft6 fartinktik gyorsanelhaszn6l6dtak,
rijakkal p6tolt6kdgy, hogy a r6gineka tetejdre
helyeztlk. Az 6lland6ansztiks6gesp6tl6smiatt lett kiemelked6szerepiikaz
l6n. mosztnyikoknak(sz6 szerint ,,hfd6pft6knek",val6j 6ban rttdpit6knek),
akiknek privilegiz6lt helyzetdr1lmfu a Biilcs Jaroszlavkori Pravdais rendelkezett.Az egym6sra6pitett,,utc6k"dllanddanemeltdka jdr6szintet.Az
1950-esdvekbeli 6sat6soksor6n felt6rt 25 m-nyi kultrirrdteg tanriskodott
err6l. A term6szetiadottsdgok6s ez az 6pftdsitechnikaegyiitteseneredm6nyezteazt a biol6giai ktirnyezetet,amely a nyfrfak6regleveleket,,konzerv6lni" tudta.

A MoszkvaiRusz
AD6KEs rovrpurraer
Moszkva kiemelked6senem a vdletlen mfive volt, az alapotigen kedvez6
fiildrajzi helyzetejelentette,mivel tiibb fontos kereskedelmiritvonal metsz6spontj6ban
fekiidt. A Moszkva foly6 az ok6n 6s a volg6n keresztiil a
keleti kereskedelemvdrkering6sdbe
kapcsoltabe, amely a 13. szdzadsokkja
utrinfjra fel6l6nkiilt. Az itteni keresked6keljutottaka tatdrlakta teriileteken
tflra is. Egy 15. szdzaditveri kereskedl, Afanaszij Nyikityin ritlefr6st is
k6szftetteg6szenIndidig tart6 6tjdr6LNem gondolhatjuk,hogy egyetlenk6nt
tette meg ezt az\tat, Mt viszontigen, hogy nem mindenkeresked6vezetett
feljegyz6seket.A vizi ft nyugat fel6, Novgorod ir6ny6bais adott volt; b6r
Novgorod 6s Moszkva kapcsolatanem a kereskedelemmel
jellemezhetd.
Moszkvakedvez6ftildrajzi-helyzet€tm6g inkdbbkiemelteaz i sz6leserd6z6na,amelya d6li r6szekt6lelvdlasztotta,mintegyrelativ biztonsdgotnydjtva. A telepiil6sekneveib6l,szdmukn6veked6s6b6l
6llapfthatjukmeg, hogy
ddlr6l, a kozvetlentat6r uralom al6 keriilt tertiletekr6lmegindultegy migr6ci6s folyamat ebbe az ir6nyba, illetve Moszkv6n tirka, az dszaki r6gi6k
fel6. Az €szakfel6 ir6nyul6 agrdrkolonizdci6Moszkva szdmdrafolyamatos
tertileti niivekeddstbiztosftott.
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Moszkv6t,a telepiildstll47 6taismerik a forri{sok,de volosztykiizpontt6
csak 1280 ktiriil lett. A 14. szdzadelej6n a moszkvaivolosztyr6szelett
emelkedett,6s poPerejaszlavl-Zalesszkij,ezzel Moszkva fejedelemsdgg6
tenci6lisanalkalmass6v6lt arra a szerepre,amely az ,,oroszfoldek gyfrjt1sdben"jutott neki. 1300kdriil Moszkvi4hozkb.47000 km'-nyi-teriilettar430 000 km2-ren6tt. A
tozott, amely m6sf6l lvszdzad alatt a tizszeresdre.
Novgorodot6s Tvert 15. szdzadvdg&e - miut6n III. Iv6n bekebelezte
- 6s egy6ltal6n,
1 380 000 kmz-re duzzadt.Sajnos,a lakoss6gniivekedds6r6l
l6tszdmdr6l- nincsenekpontos adataink.A 13. szdzadm6sodik fel6re, a
tat6r tdmad6sokritkulds6vala ndpessdgdrasztikuscstikkendsemeg6llt. Az
j ellemz6korai h6zassdgkdt6
agr6ndrsadalmakra
sek miatt 6s konszolid6ltabb
Nem utols6viszonyokkbzdtt a sziilet6seknagyobbszdmdtfeltdtelezhetji.ik.
sorbanaz€rt, mert a parasztigazdillkoddshoz
sziiks6gesmunkaer6tbiztosfhozott a Rusz
tani kellett. A demogr6fiainijveked6sben
rijabb megtorpandst
teriiletdreis eljut6 pestisj6rv6ny.A 14. szdzadkiizepi nagy jdrvdny,amely
pusztftott,a Baltikumfel6l jutott oroszteriiletre1351-52-ben.
Eur6pa-szerte
Tovribbi pestisj6rv6nyoktatdr kozvetftdssela Volga irdnydb6l 6rt6k el a
Moszkvai Ruszt;els6 alkalommalL364-65-ben.Ehheznem foghat6ka k6s6bbiek,de a fert1zd g6cok megmaradtak,€s az 1400-asdvek els6 harmad6bankisebb ktirzetekbenpusztft6j6rv6nyokr6lm6g mindig sz6lnakhfrek.
A pestis mellett tudunk a himl6 el6fordul6sdr6lis, de a 14-15. szilzadban
ez a betegs€gm6g nem okozottj6rvdnyokat.A pestisnegatfvhatr{s6tkijrnyezetlkbriilm6nyekis er6sitettdk.Az l420-as6vekbena rosszterm6sk6nem tett
vetkezt6bendhfnsdgiitdtte fel a fej6t. Az alacsonytermeldkenys6g
lehet6v6k6szletfelhalmozdst,
igy m6r egy-k6t6v rosszterm6seis katasztrojdrt. 1430-80kdzdtt kedvez6tlen,hfivds, csapaf6lis kiivetkezmdnyekkel
ddkosid6j6r6svolt, ami tov6bbrais alacsonyantartottaa term6seredm6nyeigen kis
ket. Osszessdgdben
a l3-I5. szlnadbana n6pess6ggyarapod6sa
m6rt6kfi. Emiatt lehet val6szfnfinekelfogadni azt a becsl6st,amely a 15.
szdzadvdg&e az egymilli6 ftildtti km'-en minddssze3-4 milli6s n6pess6get
feltdtelez.
Az alacsony n6psrirfs6gdjabb kedvez6tlenkijvetkezmdnnyeljr{rt. A
Moszkvai Ruszbana fdldmriveldsa kordbbigyakorlatszerinta parasztigazdas6gokra6piilt. Uradalmakatnem tal6lunk sem a (nagy)fejedelemal6 tartoz6 fin. ,,feketefoldeken", sem a boj6ri drdkbirtokon,a votcsindn.Abirtonem
kosok tiibbnyire a fejedelmi udvarbantart6zkodtak,a gazdillkod6ssal
sokat foglalkoztak,csakj6rand6sdgaik(pl. termdnyad6=obrok)begyfijt6s6vel, illetve a rdsziikre elv1gzendf feladat (pl. 6rl6s, dpitds stb.) ellen6rzds€vel,azaz: a barscsinabehajt6s6valttir6dtek.(A ,,barscsina"a ,,bojarscsina" sz6b6l alakult, ami egy6rtelmfienmutatja,hogy a bojdr fdldesrir16szdreteljesftettmunki4r6lvolt sz6.) A fejedelmekheztartoz6 ftjldeken 616
parasztoka ,,dany"-naknevezett(6s a kijevi korszakb6lismert) ad6valtartoztak a fejedelemnek.A parasztokt6laz ajdndlkokonkfviil a 15. szdzad
elej6t6l p6nztis ktjveteltek.A 14-15. szdzada parasztsdgszdmdrameglehet6sen szabadmozg6steretbiztosftott.Amfg a mlgrdci6az flllarnhatalom6r102
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A rnoszkvaifejedelelnsegI 3(X)-ban
l-128 A tertilet megszerzesenek
ideje
-kolostor
,r Troice-Szergijev(Szenth6roms6g)

A MoszkvaiRuszkialakuliisa
(1300-1462)
6snciveked6se
dekeit szolg6lta(ldsdtertileti ntjveked6s),nem korl6tozt6ka k6lt6z6st.A 14.
szdzadipestisj6rv6nyok6s a 15. sz{nadinagy 6hfns6gekut6n igyekeztek
megakaddlyoznia parasztokelktjlttjzds6taz eln6ptelened6
kdzponti tertiletekr6l, illetve a sztjk6stv6laszt6kfelkutat6s6nakhatdridejetmind tov6bb
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tolt6k ki. A korl6tozdstvdgiil csak az 6szi Gydrgy-napra(november26.)
oldott6k fel.
fel6 folytat6d6 migrdc\6jdta
A parasztin6pess6g6raml6sdt,6szakkelet
gazdasdgistruktrirasegftette.A 14-15. sz{zadbana falvak minddsszen6kistelepiil6sekvoltak. A csal6dokmaguk
h6ny (6ltal6ban34) csal6db6l6116
szabtdkmeg a gazdillkoddsrendj6t.Az uralkod6mriveldsitipus m6g a 15.
rendszervolt. A megmfiveltftild nagysdga
szdnadban
is az 6get6ses-irt6sos
fiiggiitt. Tdbbnyirea szohatipusti
munkaerej6tdl
6s
sztiksdgleteitdl
a csaldd
lovat,
d6len ink6bb tikrtjt fogtak. A
dszakon
ek6t haszndlt6k,amely el6
igaer6t,
fgy
nem volt sziiks6gtitbb csal6d
kdnnyfi faeke nem igdnyeltnagy
gabonaf6l6t
az idfjdrdsi kdriilmdigaerejdnekegyesft6sdre
sem. A termelt
nyek hat6roztik meg.Moszkvakdrny6kdnnem ritka, hogy a fagyos napok
Csak
szdmael6ri a szdzdtvenet;
6szakabbraahelyzet m6g kedvez6tlenebb.
a rdvid teny6szidejfndvdnyek6rtek be (rozs, zab, 6rpa): abiza ritk6bban
6s a zord id6j6r6saz 6llatteny6szt6sfordult el6. Az alacsonytermdshozam
nek semkedvezett,hiszena t6li takarm{nytaz 6llatok szdmdrais megkellett
termelni.A kicsi 6llat6llom6nymiatt pedig alig volt vagy teljesenhirinyzott
m6dja.Amfg tov6bblehetettkdlttizni,
a trdgydzds,a talajjavit6stermdszetes
a talajjavitdsnem is volt l6nyeges,A felsorolt termeldsineh6zsdgekmiatt
jutott nagyobbszerepa termeszetadta lehet6s6geknek,
amit a parasztin6pess6gki is haszn6lt.Fontoskiegdszftdsiilszolgdltaz erd6,amelyb6s6gesen
jelenalapanyagdt
6llt rendelkezdsre.
Innen nyertdknemcsakaz 6pitkez6sek
t6 filt, hanem atdplillkozdskieg6szftds6tilszolg6l6gytimtilcsdt6s m6zet,de
hal6sztak6s vad6sztak.
az eladhat6viaszt 6s prdmeketis. Rendszeresen
Iihfnsdg idej6n e kieglizitl foglalatoss6gfel6rt6kel6diitt.
hogy a kieglszitl tevdkenys6gtitA Rusz gazdillkodds6nak
saj6toss6ga,
j6n nyert javak egybena legfontosabbexportcikkeketis jelentett6k.Ez a
parasztgazdasdgot
6l6nkftette,de a gazddlkod6s
kisegitette,a kereskedelmet
moderniz6ci6jdtnem inspir6lta.A kereskedelema tradicion6liskeleti ritvonalon a Ruszdszakiteriiletei6s a tat6rokkdzotti viszonynormaliz6l6d6s6val
folytat6dott. A tat6r teriileten keresztiil d6lr6l is eljutottak a keresked6k
Moszkvdba,Tverbe,ahogya ruszbeliekis kelet fel6. Az druk zdme atatilrorosz hat6r kdzeli telepiil6sekencserdlt gazddt:Bulgarban,majd Nyizsnyij
Novgorodban.A legfontosabbcikkeket orosz r6szr6l m6r emlftettiik, kelet
fel6l luxus6rut,fegyvert hoztak. A sztyeppurai, a tat6rok voltak a 16 f6
az
fel6. A tatiirokkalval6 kereskedelemrdl
export6reia Ruszfejedelemsdgei
(v6m),
pl.
csemotamga
tanfskodik,mint
orosznyelv sz6moskdlcsiinszava
Novgorod
dan (koffer, b6rdnd),szunduk(l6da) stb. A nyugatikereskedelem
harmad6ban
III. Iv6n
kezdbenvolt eg6szenaddig,amfg a 15. szdnadutolsd
nem korldtoztaa novgorodiakszerz6ddsk<it6seitsajdtdrdekeinekel6t6rbe
helyez6semiatt. A korl6toz6snem hozta meg a vi4rt eredm6nyt,ugyanis
hasznaa Bala nyugatikereskedelem
Novgorodhdtt6rbeszoritdsiltkiivet6en
tikum vi{rosainak(Dorpat, Reval, Riga) bev6teleitniivelte. A t6vols6gikereskedelemnekktiszdnhet6enjelentek meg idegeneka Rusz teriiletdn.Paraszti n6pess6gszervezetttelepftds6rea nagy demogrdfiaikatasztr6faut6n
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sem gondoltaka Rusz fejedelmei.H\flnyzottenneka tradfci6ja,amit a 14Idegenszdtmazdsd,ak
mdr vall6si okokkal is magyardzhatunk.
15. szdzadban
fgy csak egy6ni m6donjutottak orosz teriiletre,a (nagy)fejedelemkdrnyezetdben(6s szolg6lat6ban)bukkantakfel; 6ltal ban keletr6l. Helyiiket az
udvari szolg6l6kkdzdtt talilltft<meg. A fejedelmirezidenci6k6s a nagyobb
(szloboddk)
kolostorok kdzel6benjelent6s k6zmfives-6s keresked6telepek
jdttek l6tre, amelyeka vildgi 6s egyhdzielit sz6mdradolgoztak,illetve az
6rucsereszfnter6iilszolg6ltak.Ezek a kdzpontokhasonlitottaka Kijevi Rusz
mivel lak6i ekkor sem 6lvezteksemmilyenaunagy keresked6vi4rosaihoz,
ton6mi6t.A kiizponti telepiildsek(v6rosok)lakossdgahorizontdlisszervezdd6s hijdn egy6nileg6s ktiziiss6gkdntis n6lkiiltizte a ,,szabadsdgokat"'
A kereskedelem(nagy)fejedelmi(6llami) monop6lium volt az drusftds
a haszonis a (nagy)felehet6s6geit,a viimokat a fejedelmekszab6lyozt6k,
jedelmi kincst6rbancsap6dottle, ahogya Kijevi Ruszidej6nis. Ehhezjdrult
jdvedelemforr6s.A Rusz (6s fejea parasztidany mint m6sik meghat6roz6
delmei) jtivedelm6t a tat6rokjelent6s m6rt6kbenmegcsapolt6k.A 14. sz6'
de a megfeleldnagyzadbanm6r nem drkeztektatdr ad6szed6k(baszkakok),
jtivedelemre
A tat6roknaka
is
igdnyt
tartottak.
k6nok
tovdbbra
a
tat6r
s6gri
gyes4iatyina,
nyelven:
(oroszul:
tatdr
haztartdsokszerinti tizeddel
iaszak)
kellett ad6zni.A kereskedelmetmegv6molt6k(tamga),a kialakftott postabevezett6ka ,,iam"-ot. Ezentrilaj6nd6kokatkellett kiilszolgillatkdltsdgeire
deni a Szarajba,illetve a Ruszba lrkezd tati4rel6kel6knekell6t6stkellett
csak az
biztosftani(oroszul:korm, tatdrnyelven:susum).Ad6mentessdget
egyhdzbirtokai 6s a rajtuk 616n6pess6gllvezett. A tetemeselvon6stmdgis
kedvez6bbnekkell tekinteni a 13. szinad szabadrabl6s6hoz6s a tat6r ad6szed6kmfikiid6s6hezk6pest.AL4. szdzadt6latatdrkdnoknaksz6l6ajand6kokat 6s ad6kat mdr az oroszfejedelmeknekkellett eljuttatniuka Szarajba.
A fejedelmekszdmdraez akdtelezetts6gkdtsegkfviilel6nyd,kkelj6rt, hiszena begyfjtda javak egy tijreddkefeltfin6sn6lkiil megtarthat6volt. Niivelte Moszkva szerep6t,hogy Novgorodad6i is rajta keresztiiljutottak el a
tat6rokhoz.Sdt a 14. szdnadelejdndtmenetilega riv6lis Tver ad6it is Moszkva fejedelmeszdllitottaa tatdrokhoz.I. (Kalita) Ivdn nagyfejedelemuralkod6s6nakutols6 6vtized6ben(1332-134I) Moszkva a Rusz ,,p6nziigyikiizpontj6v6" v6lt. E szerencsds
ktiriilmdnynekkiiszdnhet6enKalita jelent6sen
gyarapftottamagdnvagyon6t,
amelynek6rt6kes tdrgyur 6l vdgrendeletenyo. Ez idd alatt nemcsaka nagyfejedelmikincstdr,hanem
mdn van tudom6sunk
a ftjlddllom6ny is gyarapodott.I. Iv6n az ad6k iisszegyfijt6sesordn alkalmankdntkisegftettszegdnyebbfejedelmeket.A feltdtel az volt, hogy a kdlcscinvevdr6szfejedelemsaj6tteriilet6ta moszkvaifejedelemrehagyjaOrtikiil
jdrt egyiitt.
(otcsinak6nt).
V6gs6sorona kdlcsdntigyleta birtok iltrahdndsdval
n6venvdlt ismertt6.
Ez a megoldds,,kupli" (vdsdrl6sok)
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A (NAGv)FEJEDELMT
UDVARuUr0oEse
A fejedelmekudvara(dvor) szdrmazds
6s rang szerintheterogdncisszet6teli
volt: szabadok6s szolgarendfiekegyar6ntmegtal6lhat6kbenne.Tcibbnyire
y. a!9tt fejedelmi udvarbantart6zkodtaka szolg6latotv6llal6 bojrirok, a
fejedelemfegyveresei,a kdriilotte mindennapifelidatokat ell6t6 beli6 szolg6l6k. Egy kriziis vondsvolt helyzetiikben:a fejedelem szolgillata,e t6ren
nem volt kiiliinbsdg- a fejedelemmelszembenmindenki alaitval6naksz6mftott. Az dszakkeleti(kezdetbenvlagyimir-szuzdali)Rusz r6szfejedelmi
udvaraikdztil azokemelkedtekki, amelyekneksikeriilt a nagyfejedelmicrmre szert tenni (Moszkva,Tver, Rjazany,Nyizsnyij Novgorod).A kisebb fejedelems6.g
ek (ugyel) urai lassanana k6ny
szeriiitek,hogy vaiamelynagyfe-nagyfejedehl
jedelemndlszolg6latotvr4llaljanak.igy a
udvarot szotg?oi
nak szdm6te r6szfejedelmekis gyarapftott6k.,lnegy nagyfejedelmiidvar
ktiziil el6bb kett6 - ivloszkva6s fver I lett ,angosab-b,
majo tette.itit hosszri
rivalizillflsautdn, a 15. szdzadkiizep6reMoszkv66lesz i vezetdszerep.A
fejedelmi udvarok ,,rangsora"is kiiltinbsdgeteredm6nyezetta fejedeimet
szolg6l6k l6tsz6mdban:a befoly6sosabbfejedelemnektcibbenrvrantak a
szolg6latdbadllni.
osszet6telfek
voltak.Mint a
_. A fejedelmiudvaroketnikailagis heterogdn
kijevi korszakbana fejedelmi kfs6ret,itt a?ejedelmiudvar fogadtabe szfy_eselaz idegeneket,akik els6sorbana szomsz6dosteriiletekftl, u, Arany
Hord6t6l 6s Litv6ni6b6l lrkeztek M6sk6ntugyan, de mindk6t szomszddos
politikai alakulatbanaz el6kel6k helyzet€t- i Ru., fejedelemsd
geihezhasonl6an- a szolgillatvdllal6sajellemezte.A fejedelmiudvarban616szem6f1ek9t egyardntnevezt6k,,udvariembereknek"(dvorjanyin)illetve ,,szolg6l6nak"
,(szluzsilij).Klziliik azok emelkedtekki, akil ualamilyentisztsdlet
tiiltcittekbe.
A moszkvairendszerbenmriktjd6 tiszjackij mfu a Kijevi Rusz idej6b6l
ismerttiszts6gviseld,akinekels6dlegesen
hadi feladataiuoltak. A tiszjickijnak val6szinfrlegtatdrmintdrakeriiltek kezlbe a kiiliigyek, mivel a titarofn6l a ktiliigy els6sor_ban
nem diplom6cidt,hanema hadi cselekm6nyekszervezds1tjelentette. E tiszts6g r374-ig maradt meg, akkor aadta helyet a
(,,legf6bbhelytart6";.e titto kdztjtt annyikuicinb,'?ol:gj namesztnyikneft"
s6g 6llapithat6meg, hogy a bolsoj namesztnyiknekigazsdgszolgilitatfusi
feladataiis v.oltak,
a
tiszjackij
eset6ben
err6l
nemluduik.
dlegbefolydTfg
sosabbboj6rok, illetve a fejedelem6ltal meghfvottboj6rokb6l 6116tanics
(boidrduma)tagJarkiiziil kertiltek ki a tiszjackij tiszts6g6tbetijlt6 6s a kijrzeteketirdnyit6 szem6lyek(volosztyeli).Az egyesktjrzeteketfeltigyel6 volosztyel a tatdr tiimennek felelt meg. A dvoiizkij tiszte is lltezeit m6r a
kor6bbi id6ben, al6 tartoztaka ,,putyi"-nak neveiett int6zm6nyek.Minden
fontosabbiigy elintdzds6reszervez6dlttegy ,,puty" egy-egyaoiar irnyitasdval,ebb6l fejl6dtek ki a 16. szilzadprik6zu-.
... -4 ,,p-utl" a fejedelmi udvar gazdasilgiszewezete,amely a ,,puty" 6l6n
6116
bojdrokb6l(putnijebojare)ds az alaisonyabbrangriudvari siotgatorcot
rillt, akiket iisszefoglal6an
a ,,dvorjanye"ndvvelilleitek. A ,,puty';szerve106

zetebehrtoztak a ,,putnijebojare" csoportonkiviil a ,,wegyonniieboiare"
(,,bevezetett"vagy ,,6Llitott"boj6rok) is. A megkiiliinbiiztet6sval6szfnflega
eredt,melynekegyike az im6nt vdzolt fejede,,puty" kett6s 6rtelmez6s6b6l
drtelembenvett ,,dvor") fufinyitdsa,a m6sik pelemi gazdasilg(a sz€lesebb
a helyi lakoss6grakivetett szolg6ltat6sa
dig a terjeszkedl fejedelems6gnek
volt. A szolg6l6boj6rok k6t csoportja,a putnije 6s a vvegyonnijeaz I44lA fejedelmi ud42. 6vi rendelkez6sekszerintputnije n6venegys6gesedett.
gazdas6gban,
szfkebb 6rvarban(sz6lesebb6rtelembenaz egdszfejedelmi
szolg6l6bojdrok mellett lltezett abo'
telembena t6nylegesudvartart6sban)
j6roknak egy rangbanfiildttiik 6116csoportja,a ,,bolsiie boiare" vagy
,,kormlenscsiki",akik a fejedelmetpolitikai-hatalmifunkci6ibanhelyettesftett6k.Kiiztiliik keriiltek ki a fejedelmihelytart6k(namesztnyiki).Elnevezdstik kett6ssdgeugyanannaka helyzetnekegy m6s szempontfmegkiizelft6s6b61fakadt. A ,,bolsije" jelz6 arra utalt, hogy rangbana szolgrfl6bojrirokat
megel6zt€k,a ,,kormlenscsiki"pedig arra, ahogy a fejedelema javadalmaz6sukatmegoldotta.Nevezetesenaz ir{nyitott teriiletr6l befolyt jdvedelem
egy rdsz1nek(pontosannem meg6llapfthat6,mekkorar6szdnek!)6tenged6m6r a Kijevi Ruszidejdnis tal6lkoztunk.
s6vel.Hasonl6megold6ssal
A14-16. szdzadfolyamdntdbbfdle,,puty" lltezett a fejedelmi gazdasdgA legkor6bbia ,,konyjusij"(lov6sz-),a ,,lovcsij"
ban,illetveudvartart6sban.
(vaddsz-)6s a ,,szokolnyicsij"(solym6sz-),,puty" volt. A 15. szazadban
alakult ki a ,,csasnyics4"(pohdrnok-)6s a ,,sztolnyicsg"(asztalnok-),,puty",
vagyis az udvar 6lelemmelval6 ell6t6saelkiiltjniilt a gazdasdgeg6szdnek
irdnyitdsilnbeltil. A ,,konyjusij" (lov6szmester)a legr6gibbtiszts6gekegyike, mdr a Kijevi Ruszbanis l6tezett,,konyjuh"ndven.Ez ut6bbielnevez6s
tov6bb 6lt a ,"konyjusij"al6 tartoz6szolg6l6kravonatkoztatva.L6nyeg6ben
azonosnaktekinthet6a Halicsbanm6r a 13. szilzadrakialakult ,,szegyelnyiA 15.
feladatmegoszt6ssal.
ki"-,,szegyelnyicsij"[ov6sz(ok)- lov6szmester]
a konyjuszdzadban
a vlagyimir-szuzdali(moszkvai)nagyfejedelemsdgben
sij a leggazdagabbboj6rok kijziil keriilt ki, tisztje mellett ott szerepelta
,,dvorszkij"(udvari)jelz6; illetve a 15. szSzadv6g6rea tiszts6gmagadiffeA lovrenci6l6dott,megjelenta pervij konyjusij(els6 vagy f6lov6szmester).
(sztan)
volt.
6116
tiszts6g
(vad6szmester)
6l6n
vad6sz6helyek
csij
az udvari
(namesztnyik)
ir6nyit6sa
al6l,
illetdkes
helytart6k
A,,sztan"-okatkivett6k az
fontoss6gi4ra
a
privil6giumokat
Szerep6nek
is
llvezett.
fgy a vad6szmester
p6lddt,
hiszen
szabfllyoztik,
taldlunk
Novgoroddal kiitiitt szerz6d6sekben
r6szt venni. A
hogy kinek volt joga a fejedelemmelegyiitt a vaddszatokon
jogktir6be
lovcsij
tafiozott a sztanr6l,illetve a sztanal6 rendeltlakoss6gt6l
Egy-egylovcsij al6 szdmtalanszolg6l6tartozott,pl.
a pr6mektisszegyrijtdse.
rangrivad6a ,,lovcsanye"(a konyjuh - konyjusij anal6gi6j6ra:alacsonyabb
szok),,,pszari" (vad6szebtart6k),
,,trubnyiki"(kiirttisok),,,sztrelki"(liiv6k,
(hajt6k)stb.Hasonldfelnyilasok),,,podlaznyikr"(krisz6k),,,oszocsnyiki"
adatkijrt jelzett,de ritk6bb el6fordul6samiatt kisebbjelent6s6gfia ,,szokol- f6solym6sz)tiszte.Annifl ink6bbigy
nyiki"-,,szokolnyicsij"(solym6szok
lehetett,mivel a lovcsij ald is tartoztakszolg6l6solym6szok.
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A tradiciondlistiszts6gek,mint pl. a (f6)lov6szmester,
(f6)vad6szmellett,
amelyek Halicsban mdr a 13. szilzadbankialakultak, megjelentekfjak is.
Ezekkdzltartozott a ,,csasnyik"6s a ,,sztolnyik",amelyef,bfl 6n6ll6 szolgdlati r_endszer,(puty)
fejl6diitt ki. A 14. sztzadban,m6rlvdn Kalita idej6n
mfikiiddtt mindkett6,de csak mint 6tekfog6i6s asztalnokmester.
Ekkor ir6nyit6suk al6tartoztaka m6h6szek(bortnyiki)6s a viaszad6kis. A 14. sz6zad,
v9g€n,az 1380-aslvektdj€kdn dj feladatkdrkezdetttiirsulni az eddigiekhez:
a csasnyik volt a felel6s a tat6r k6n udvar6ba szilllitott ajr{nd6ko.-k6rt,
6s
fokozatosanez a feladatkdrelett a domin6ns.A hagyomdnyos€tekfog6feladatokata 16. szdzadra6tvettea ,,szitennojdvoi; (,,szit-,,
= ,j6llafott").
A.gazdasdgifeladatokkdziil vdlt ki a ,,kazna" (a fejJdelmi kinlstdr) azzal
pdrhuzamosln,ahogy atatdr ad6kbeszeddsdnek
joga a moszkvaifejedelmek
kezdbekeriilt. A l4-r5. szdzadban
ide folyt be-ai ad6,6s inn6t ,,mentki',
(oroszul:,,vihod") a szarajba. Atatfurhatdira kialakult feladatkiirt6s int6zm6nyt tat6r eredetfisz6valjel6lt6k, a ,,kazna"(kincstrdr)tat6r nyelvi ilvebl.
Ez szolgfilt a tiszts6gviseldkelnevezds6iilis ,,kaznacisej".A-kaznfunak
az
ad6begyrijtdsen
kfviil mds feladataiis voltak: bettjlt<ittei kincstdr szerepdt,
itt halmozti4kfel a fejedelmeksaj6t6kszer-6s fegyverk6szlettiket,
vatamini
bel6le fejl6diitt ki a nagyfejedelmikancell6ria.a-i+-ts. szilzadban,
amikor
a fejedelmekegym6sktiziitt szerz6d6seket
ktitdttek, a kaznahivatalnokai
voltakjelen.El6sztirIII. rvdn idejdbenbukkantfel a ,,kaznagyjak,,szemdlye
(,,gyjak"= ,,frnok,deiik").
- .-Abels6 szemllyzetheztartoz6szolg6l6b6lfokozatosanbizalmi ,,6ll6ssd,'
fejl6dtitt ,,posztlelwik" (,,posztyel"= -6gy,,)tiszte. ,,posztyelnyik"-etta1
l6lunk
ry4.4lat"j Bogoljubszkij udvar6banis, de a moszkvaifljedelmek
mellett ink6bb bels6 titkdrfdle szerepbentrint fel. Tat6r hatdsrakialakult
udvari rang(csin) volt az ,,okolnyicsij" hivatala,amely az al6 tartoz6,,okolyl.lkokqt" irdnyftotta.A tiszts6gneveaz,,okolicsnoszty,,=,,hat6rkeriilet',
sz6_
b6l szdrmazik,a szolgdl6kelnevezeset:.;,r]r6n
,,hat6r6iz6nek"fordfthatndnk.
A.z 6lland6fenyegetettsdg
miatt, amelybena v6ratlan tatfu portyazdsoknak
kitett moszkvai_fejedelemsdg
6lt, nem csoda,ha kitiintetett helyietbe keriilt
az_okolnyicsij. Fokozatosan6 v6lt a hadiigyeklegf6bb ir6nyit6j6v6.A f6bb
udvari tiszts6gvisel1kirdnyitilsa ar6 tartoi6 szotgatot l,,rziuziliie ljugyi")
a nyugat- 6s k<iz6p-eurdpai
teriilet ministerialisainakfelelnek meg.
A,,dvorjanye"
vagy
ljugyi" csoportb6ladottvolt a kiemelke,,szluzsilije
-.
dds lehet6s6ge,amennyibena szolgillit javadilmaz6sak6nt
fiildbirtokra tettek szert'A meghat6rozottid6tafiamra
kipott (benefici6lisjellegri) szolg6lati
birtok a ,,pornesztye"
nevetviselte,birtokbsapedig,,pomeicsik,'volt.Kalita
Ivdn rendelkezdseiben,
a 14. szilzadels6 fel6benialilkozunk els6 izbenezzel a jelens6ggel,amelya 15. szdnadt6l
kezdettttimegess6vdlni, megteremtve a fdldbirtokok als6 kateg6i6jft es az udvari szol!illat 6ltali kierielked6s
lehet6s6g6t.A 14-15. szdzadsordna moszkvaifejed'ehi udvar l6nyeg6ben
nem vdltozott. A 15.,szdzadv6g6reegy nagym€retfrv€duzzadtreieietmi
udvar azonbansok mindenbennem feleit meg egy dllami kdzponttalszemben t6masztottkdvetelm6nyeknek.
Emiatt meriiliiel a reform sziiks6gess6-
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g6nek gondolata.Els6sorbana megniivekedettl6tsz6mriudvari szolg6l6k
(dvorjanye,szluzsilijeljugyi, pomescsiki)fiildig6nydnekkiel6gft6s6rekellett
volna megolddsttal6lni. Ene a kolostori birtokok szekulariz6ci6jakivdl6
lehet6s6getteremtettvolna. A nagyfejedelmihatalmatt6mogat6egyhdzbirtokai azonban6rintetleniil maradtak.A szekularizdci6nem kezdddiitt meg,
az udvari szolg6l6kfdldk6rddsdnekmegolddsaeloddz6dott.A moszkvai6llam veszdlyeztetettsdgtudata
tovdbb6lt, ebbengydkerezetta hadseregdlland6 ntivelds6nekig6nye.A hadseregl1tszdmdtpedigaz udvari szolg6l6knagyobb kdrdnekfdldhdzjuttatdsdvallehetettmegoldani:a pomesztyebirtokot
katonaiszolgdlatfejdben6s annakid6tartam6ralehetettmegszerezni.
Ebben
ldtta t6rsadalmifelemelked6s6nek
zfllogdta fejedelmiudvarhozktit6d6 nagy
lfltszdmt szolg6l6n6pess6g.
A ftjldbirtokprobldm6ta moszkvai6llam a 1617. szdzadsor6nis magael6tt gtirgette.
A fels6 r6tegekbena bojdrsdgl6nyeg6bendpprigya fejedelemszolg6latdban 6116r6teg volt, mint a dvorjanok,csup6naz drtikdlt 6s dtdrtikfthet6
birtok (votcsina)kiiltinbdztettemeg 6ket a pomesztyebirtokosokt6l.
Rangban kettejiik kijzti 6tmenetetjelentett a ,,gyetibojarszkije"csoport.A t6rsadalom fels6 r6tegeibena boj6rok mellett a rdszfejedelemsdget
birtokl6
,,knyazok" nemzets6geiis fejedelmi szolg6latotv6llaltak, 6s fokozatosan
al6rendel6dteka moszkvai hatalomnak.A rdszfejedelmi6s bojr4rcsalddok
jelentettea tdrsadalmikiiegyar6ntvotcsinabirtokosokvoltak, sz{rmazdsak
Itinbs6getkdziittiik. A szdrmazds
6s a vagyoni helyzet saj6toskombin6ci6jak6nt alakult ki egy bonyolult rendszer,amely szabfllyozta,hogy az arisztokratacsalddok
tagjai milyen sorrendbenttilthetik be a vezet6tisztsdgeket.
Ez a rcndszera kds6bbm6g r6szletezettmesztnyicsesztvo,
amely alapvet6en
kdt hagyom6nyered6jekdntjiitt l6tre az egyik a mongol hatds,ahollltezett
a nemzetsdgekktizdti rangsorolds;a m6sik pedig a mongol-tat6rh6dit6s
el6tti Rusz nemzets6giszeniori{tusrendje.
A moszkvainagyfejedelmiudvar berendezkedds6hez
hasonl6analakult a
(Rjazany,Tver) 6s kisebbr6sztat6r fiigg6s alatt 616tdbbi nagyfejedelems6g
fejedelems6g(Jaroszlav,Rosztov,Kosztroma,Sztarodubstb.) gazdasdg\tev6kenys6ge6s t6rsadalmiszerkezete- a nyilv6nval6 nagys6grendbeli
kiiliinbs6gekkel.A kisebb fejedelemsdgek
Moszkvdhozcsatol6sal6nyeg6ben
gazdasdgiriton tdrt6nt, mint pl. Ivdn Kalita vi4sdrldsaival
vagy a boj6rok 6s
r6szfejedelmekszolg6latbafogadds6val. A moszkvaifejedelemszolgillatdb
a
6116bojdrok megtarthattrikmegl6v6drtikbirtokaikat,hozzdjukhasonl6ana
rdszfejedelmekis. Ezek a r6szfejedelmekl6nyeg6bena boj6rokkalhasonl6
helyzetbekeriiltek, csak a fejedelmicfmiik (knyaz)ktiltinbdztettemeg 6ket.
Ett6l kezdve nyert a ,,tnyaz" sz6 a ,,fejedelem"helyett ,,herceg"jelent6st.
A szolg6latba6ll6kkal a nagyfejedelemszerz6d6st
kiitdtt. E megdllapod6sra
(rjad) mdr a Kijevi Rusz idej6b6l is ismertinkpdldrdkat,de ott nem a fejedelemktirnyezet6ben,hanema magdnszflrdban
fordul el6. A fejedelemmel
(l6sd Novgorodpdlddj6t).A moszkvainagyfea vecsekiittitt meg6llapod6st
jedelem szolgillatdba6ll6k katonai ktjtelezetts6getv6llaltak, illetve a feje'dn6ll6
delmek lemondtak az
kiilpolitika vitel6r6l. Mindez szabadddntds
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alapjdntiirt€nt, elvben adott volt a lehet6s6ga szolg6lathely6nekmegv6ltoztatdsdra:pl. a moszkvainagyfejedelemt6l6tmehettektveri szolg6latba.
Elvben.A gyakorlatbanMoszkvahatalmdnakniivekedds6vel
egyrekevesebb
esdly maradt a bojfuok 6s a kisebb fejedelmek szdmdra,hogy szabadon
v6lasszdkmeg szolg6latihelytiket.A moszkvainagyfejedelmek
ugyanakkor
az ilyen pr6b6lkoz6st6rul6snak6llftott6k be. Teh6t aki egyszervilllalta a
moszkvai szolg6latot,az nagy valdszfnfisdggelnem tudott megszabadulni
t6le. Moszkva a 15. szdzadktizep6ig,mfg er6senlrezhette atatdr fennhat6s6got,igyekezettdgy rendeznikapcsolatait
a rdszfejedelmekkel,
hogy katonai potenci6ljukne k6rosodj6k.EzMoszkvaelemi 6rdekevolt. A formdlisan egyenrangripartnerekkdzt megkiitdttszerz6d6sek
tartalma6s hangneme azonbanjelzi, hogy egyreink6bbMoszkvadikt6tumaitfogalmaztdkmeg.
A szerz6d6s
megszeg6s6t
Moszkvasereg6velis megtorolta.
M6s volt ahelyzet Novgorod6s Pszkovesetdben,ahol a politikai berendezked6sMoszkv66t6lelt6r6enalakult, vagyis a fejedelmekszfimdrafogalmaztakmeg felt6teleket.Itt Moszkvanagyobbellendlldsbaiitktiztjtt. A nagyfejedelmeka gazdasdgimeg6llapod6sokat
is a politikaihozhasonl6ankezelt6k, Novgorodkereskedelmimeg6llapoddst
is csak a moszkvaifejedelem
j6v6hagy6s6valkdthetett.NovgorodbanMoszkva feltilkereked6se
ut6n is
megmaradtegy bizonyosbels6 ellendll6s,amely szeparutizmusban
6s eretneksdgekfelbukkan6sdban
nyiv6nult meg.
A moszkvainagyfejedelmek
mind a megh6dftott
kisebbfejedelemsdgekben, mind a novgorodiboj6rs6geset6benarra torekedtek,hogy minden
szemben6116hatalmi t€nyez6tfelszdmoljanak.Ezt el is 6rtdk. Az arisztokratdk6s az udvari szolg6l6klegrangosabbjai
is a nagyfejedelemmel
szemben
partnerb6laz alattval6helyzet6besiillyedtek,azaza nyugati oroszteriileteken kialakult, az eur6paistruktrirrikhozkdzelit1,,szabads6gok"
felszdmol6sa
kdvetkezettbe. Hely6be abizdnci cs6sz6riudvar autokr6ci6j6b6l6s a tatdr
kiin ulusz6nakszervilis berendezked6s6b6l
tisszegydrt6llamrezonsztiletett
meg III. Iv6n idej6re.Emellett az illlami szintenmegfogalmazottdnazonossiig-eszme6s egy nagym6retfivdduzzadtfejedelems6gszervezetiappar6tusa
kiiztjtti 6ri6si fesziilts6golyan probl6m6tjelentett, amelyet a 1.6. szdzadi
Oroszorszdg
semtudottmegoldani.
A fentiekben bemutatottmoszkvai (nagy)fejedelmiudvar, a dvor - a
tisztsdgekmegoszl6s6t
6s mrikiid6simechanizmusdt
tekintve- er6seneml6keztetettatatdr ordura. Atatdr hat6skezdeteitillet6en megoszlanaka v6lem6nyek. Mdgis rigy gondoljuk, hogy a tatdr intdzm€ny-6s kdzigazgatdsi
rendszerdtv6telemdr a korai id6kbenspont6nm6donbekijvetkezett,amikor
124GI300 kdziitt az flszal,keletiRusz l6nyeg6benkdzvetlentatfu fuilnyitds
alatt 6llt. A 14. szflzadbana krdnt6lftigg6 moszkvai 6s tveri fejedelmek
tiibbsztjr is megfordultaka Szarajban,ktizvetlentapasztalatokra
tettek szert
- ami a spont6nhatalmi reflexekter6nautomatikusana tatilr rendszer6tv6tel6tjelentette.Tatdrhatdstmutatnakakozigazgatds,az ad6zdts
6s a fejedel(pl. tamga,jam, bumaga,kaznastb.).Felem6s
mi adminisztr6ci6
szakszavai
a tatdrhat6saz igazsdgszolgifltatdsban:
a tatdrszok6sokszerintviszonyultak
110

a k6noka fejedelmekhez,
de miut4nmegadtdknekik a jarlikot (azazdtintdttek,
kit t6mogatnak),
azzalmi{r nemtiir6dtek,mik6nt zajlik a fejedelem6s alattval6inak viszonya.Ervdnybenmaradhattak
a Rusztorv6nyeiis, csahigy,mint a
szokdsjog,ugyanisa tatdr uralom alatti Ruszb6lnem ismeriink ,,szudovaja
gramotd"-t,mint Novgorodb6l6s Pszkovb6l.Uj tiirv6nyktinyvcsak a 15.
szdzadlegvdg6n,atatdr uralom al6li felszabadulds
uti4nkeletkezett.
A tatdr h6dft6s belesz6lta hatalmi viszonyokba,amennyibenTver 6s
Moszkva,majd Moszkvanagyfejedelmdn
keresztiilszedtebe az eg6szRusz
tertilet6r6laz ad6t, ami az egyesfejedelmekktiztjtt al6- 6s foldrendelts6gi
viszonyokat,azazfiiggdsteredm6nyezett.
Egyoldahianftiggd viszonybakertilt mindenki (r6szfejedelmek,bojdrok 6s kisebb rangdak egyardnt) a
moszkvaifejedelmekt6l.E fiigg6 viszony a nagyfejedelmihatalomnakal6rendelt, ,,riighiiz kotiitt" t6rsadalmatteremtett,ahol a boj6rok 6pprigy ki
voltak szolg6ltatvaa fejedelemdnk6ny6nek,mint a ktjzrendriek.Ezek a fiigg6si viszonyokvertikdlisanrendeztdka tdrsadalomsorait, a horizontdlis
szervezked6s,a testiiletek m6g Novgorod szintj6n sem alakultak ki. Az
egyetlenint1zmdnyt(vecse),amely az ilyen jellegfi szervezddlslet6tem6nyeselehetettvolna, szint6nmagaal6 gyfirte a nagyfejedelmihatalom.
Atat6r uralom hat6saitvizsgdlvapozitfvumnakfoghat6fel, hogy indirekt
m6don ugyan, de el6segftetteaz 6szaki,6szakkeletiagr6rkolonizdci6ta Jeges-tenger
6s az Ur6l irdnydba.A betdr6sekide nemjutottak el, ds a zord
klimatikus viszonyokatellensdlyoztaa biztonsdg.Az agr6rkolonizdci6val
pdrhuzamosan,
illetve azt n6milegmegeldzvehaladtaz egyhdzterjeszked6se
ugyanebbeaz irdnyba,a kolostoralapitdsokment6n.A kdzmfiipar,a kereskedelem6s a v6rosiastelepiildsekazonbancsaklassanhevertdkki a pusztft6st.A kereskedelema Kijevi Ruszbantapasztaltftiggetlensdg6t
nem tudta
visszaszerezni,
jelent6senmeghiszenazt ardtelepedettbiirokrata appardtus
ad6ztatta.Atatdr uralom lvszdzadainak,a Ruszragyakorolthat6sdtillet6en
a negatfvumokfel6 billen a m6rlegnyelve, mdgpediga kiivetkez6kok6n:
l. A tat6r uralom katasztr6favolt a Ruszegdszeszdmiraaz 6let minden
teriilet6n,negatfvanbefoly6soltamind a gazdasilg,
mind a t6rsadalom,mind
a kultdra fejl6d6s6t.
2. Azsdkmdnyol6hadjdratoka lakossidgszdmdnakdrasztikuscsdkken6sdhezvezettek.
3. Nemcsakhogy elmdlyftettea szakad6kota Rusz kordbbankialakult
r6gi6i kdziitt, hanemnagyrdsztkiszakitottakor6bbi kiilpolitikai kapcsolatrendszerdb6l.
4. Visszavetetteaz flpitdszet,az fr6sbelis6gszfnvonaldt.
5. Ntjvelte a szakad6kota Rusz 6s a nyugat-eur6paiorsz6gokkiiztitt.
AlekszandrNyevszkijt6lII. Vaszilijig a moszkvaifejedelmeka tat6rokkal
szorosegyiittmrikdddsben
tev6kenykedtek.
Csak atatdr politik6hozval6 idomuldsteremthettemeg azt a relatfv biztonsdgot,amelyMoszkvameger6s6d6sdtel6segftette- a gazdasdgoldal6r6l vonz6vdtdve az oda menekiil6k
szdmdra.A tatdrok t6mogat6sabiztosftottaazt a kiils6 er6t, amely az orosz
fejedelmeketarra k6nyszerttette,
hogy elfogadj6kMoszkva vezetl szerepdt.
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M6sr6sztaz oda telepi.ildlakoss6gszempontj6b6lkfvdnatosvolt e relativ
kedvez6pozici6 meg6rz6se.
politikai okai is voltak. Az els6
term6szetesen
Moszkvakiemelked6s6nek
az a felfogds,amely szerintAlekszandrNyevszkij is cselekedett,hogy tudniillik a tatfu uralmatmint realit6sttudom6sulkell venni. A tat6rokM egyiskori 6szakkeletiRusz teriiletdna 14. szdzadran6gy nagyfejedelems6get
preszjarlikot
hagyomdny
szempontj6b6l
A
sz6mukra.
mertek el, 6s adtak
tfzscfmneka vlagyimir-szuzdalinagyfejedelmirang szdmftott,mivel ide kdtA moszkvaifejedelmeka vlagyimirhetd az,,6si birtok" jogfolytonoss6ga.
riivid megszakft6sokkal
szuzdali nagyfejedelmicimet a l4-I5. szdnadban
rijra 6s rijra megszereztlk.A Moszkv6bansz6kel6vlagyimir-szuzdalinagyfejedelmeka tatdr kdnoknakal6rendeltenterjeszkedteka keleti szl6vok (a
14. szdaadt6lkezdve mondhatjuk,hogy a [nagy]oroszok)lakta teriileten,
illetve nyugodtannyomulhattakm6gtov6bb azUr6l hegysdg6s a Jeges-tenger fel6. A Moszkv6b6ljittt ad6 stabilit6saa tat6roknakis drdekevolt. Ahhoz
azonbannem fiizdddtt 6rdekiik,hogy Moszkva hatalmatrils6gosanmegn6jdn, ami az ad6fizetdsmegszfinds6t
vonta volna magautdn. A riv6lis Tver
szdmdraugyanakkora moszkvaiakkalvfvott kiizdelembenmds sziivets6ges
is kfn6lkozott, mdgpediga nyugati 6s folyamatosankelet feld terjeszked6
szomsz6d:Litv6nia. Moszkva eset6benilyen kiilpolitikai alternatfvanem
jelltezett, a tatdruralomhozval6 lojalit6sparancsol6sziiks6gszerfisdgk6nt
lentkezett.
azt a folyamaAz ,,oroszfdldek gyfijt6sdnek"nevezia tdrt6nettudom6ny
tot, amelyneksordn a tatdr ftiggds alatt 6166szakkeletivlagyimir-szuzdali
a moszkvai6llam l6trejiitt. Ugyanerrea korszakravonatkofejedelems6gb6l
fogalom is. Hogy az egykori vlagyimirzik a ,,Moszkvafelemelkeddse"
szuzdaliteriiletenl6trejdtt moszkvaivolosztyb6lkialakul6 fejedelemsdg,ilnagyfejedelmekvitt6k vlghez az ,,oroszftildek gyfjt6s6t",
letve az €l6n 6116
6s szerveztdkmeg a moszkvai(nagy)orosz6llamot- ez tdnyk1rd€s.1371ben Dmitrij Donszkojktitdtt egy olyan egyezm6nyta tveriekkel, amelyben
elismert6k,hogy a vlagyimir-szuzdalifejedelems6ga moszkvaifejedelmek
otcsindja,azaza nagyfejedelmihatalomDmitrij 6s ut6dai kez1ntirtlkl6dik.
Ebbena meg6llapod6sban
alkalmazt6kel6szdraz ,,otcsina"fogalmatnem
ftildbirtok, hanem ,,nagyfejedelmihatalom" drtelemben.A moszkvai
nagyfejedelmekv6grendeletftjdn igyekeztekbefolydsukat6s nagyfejepolitikai hagyadelmi cfmtiketels6sziiltlttfiukra hagyni.A v6grendeletet,
egyet6ta
tatdrok
ha ez
tdkot azonbancsak akkor lehetettdrvdnyesfteni,
j6vdhagydsr6l
t6s6ve1is tal6lkozott.A szovjetttirtdnetfrdse tatdr
,,elfeledkezett",pedig b6rmif6leiirdkldsirendcsak atatdrjarlik ,,mell6klet6vel"
vdlhatottt6nylegesuralomm6.Iv6n Kalitdt6l kezdvee politikai vdgrendeletek rijabb von6sa,hogy l6nyegesenkiildnbdzteka Rusz kor6bbi gyakorlat6t6l: a fejedelemnemtartott ez iigybentandcsota boj6rokkal,sema kor6bban
a fejedelmi hatalombanszavdthallat6 vecsdvel.Ezt csak tatfu tdmogat6ssal
lehetettmegtenni.
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A TATARURALoMEs tzecvuAz szlseosAce
a Kijevi Rusz
Az orosz fejedelmekegym6skdzti kapcsolatrendszeriikben
vdghezviv6je
Ennek
hagyomdnyaitszintdnMoszkva szolgillatilba6llftottdk.
metropolita
drdekeinek
az ortodox egyhdzvolt. A moszkvaifejedelmek6s a
egyik els6 tal6lkoz6sipontja volt, hogy ne legyena kor6bbi egyhdzihierarchia megbontva,azaz ne legyen ttibb metrop6lia.A Moszkv6bansz6kel6
,,Kijev €s az eg6szRusz metropolitdja"e cfm birtok6bannem is tehetett

A kulikov6i
csata
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m6st, ktizddtt az ideiglenesenmfkdd6 litv6niai 6s halicsi metrop6li6kl6te
ellen' E kiizdelembena nagyfejedelemben
partnerdretal6lt.
A kereszt6nys6g
felv6tel6t6l
kezdve
.
1 riSevi Rusz egyh6zf6jea,,Kijev
6s az eg6szRusz metropolitdja"cimet viselt!.
A 13. sziiaa poitikai krizi_
set6l fiiggetleniil az egyh6af6cfme megmaradt,6s v6ltozatlanul
a konstantin6polyi p6tridrka nevezteki. Az egy-koriRusz szdthull6sdtktivet 6en
az
egyhazaz az intlzmdny,amelynekfennhat6sdga
- elvben- vlrtozatlanulaz
egykori.Ruszegdszdre_kiterjedt.
A gyakorlatbai azttirt€nt,hogy a kiilijnbdz6
politika^i_utat
megtettRusz-i6szekmindegyikeig6nyt tartatiai-',,eg6szRusz,,
egyhazfdj1nek
jelenl6tdre arra, trogyizetnaye[ u vildgi hatalommellett
.6s
rendezzebe. Ennek jegy6ben
sztileteit a halicii rn.tropEtiu gondolata,6s
1325-1347kdz<ittk6t szem€lytis emlftenekhalicsi rnrt-poiitut 6nt (Ga-brielt 6s Theodort),akik.mindenbizonnyalnem tudtak eruenytszerezni
metropolita voltuknak m6s vil6gi hatalom teriiletdn. Vdgiil egyszerfrpiispiiki
r-alg:a siillyedtek vissza.Hasonldaneredm6nytelenm-aradt-Lutuai
N;gy_
fejedelems6
gbenaz ortodox alattval6k sz6m6iaszervezettmetrop6lia.
bizonytalans6got
nemcsaka Kijevi
- A \yl, egyhdzszervezetlbenkialakult
Rusz felboml6saokozta,hanem abizdnci birodalomelJteUenbek<ivetkezett
v6ltoz6sokis: a keresztesek1204-benelfoglaltrikBizdncot, a h6df,t6s
nyom.anmegszewez6dltt.alatin cs6szi{rs6g
6Ja keresztes6llamocsk6k,a-b!
z6ncibirodalomNikai6bahriz6dottvissia, 6s tovdbbrais bels6ellentdtekkel
szabdaltvolt. Ennek tudhat6be, hogy:
- 1. A p6tri6rka nem 6llt ki kiivetkezetesena Rusz egyhfuza
egys6g6nek
fenntart6samellett. A r4._s_z6zad
elejdn k6sziilt nirptifieg-ristii ltiotitra
episcopatuum)a 60. Es a 72. helyen izerepel Russiabs RuIsia Minor
metropolitdia_az.aldjuk
tartozdptispdics6gekkel-.
RussiaMinornak hat piisp6ks6","J,(Halics, vlagyimir-volinszkij, peremisl,Luck, Turov 6s Hohj,
Rus-g:
s:a M.alorlak pedig kilenc (Kljazma-partivlagyimir, Novgorod,
Rosztov,
szuzdal,szaraj,
fjazany, Tver, Kolomna6sperEjaszravr),hZiompiispiiks€g
(Szmolenszk,Polock
6s csernyigov) Litvdni 6hoi tartozott.
2. A kor6bbankdvetkezetesen
drvdnyesitettgyakorlat,miszerintcsak 96rdq
lehet
metropolita,
nem
6rv6nyesrli. nqz-6en Danyiil p6rtTo.s.zemfly
glt)?t,5t]ilt l6Tggattaa p6tri6rkal28t-i;.6t egy giirdg ktivette,Makszim

Majd rijra egy Halicsb6tJzamio-ap6; pjotr kiivetkezett

9?11-I?9r.
(1308-1326.
A 14. szazadban
6ledt rijra a 96169
-R.it.opoiitdkat kinevez6
gyakorlat Theognoszt( I 328-1353; refiepesevet.
ttivettez6 metropolita
javasolta):atetszef
lregint-oroszvolt (6t magaTheognoszr
1t354-f37g),
aki csak hosszrik6noni vita-utdn-kapoti;ovrahagyr{st.
yziian megint egy
szigonibb bizdnci kontroil kiivetkezltt ftipriari: 13g9-it06, phlothios"z:
1408-14316s Izidor: 1436-1441).
Litv6ni6ban6s a lengyel korona al6tartoz6 halicsi r6szekenaz ortodox
metrop6lianem tudott gydkeretverni, amibena 13. szazadt6ler6siid6
ortodox-latin szembendlldsnak
is szerepevolt. MdsrdsztHalicsbana katolikus
misszi6mellett a lehetds6gis egyre-szrikiilt,ugyanisa litvdnok uralta r6sze_
ken 1386uti{n a katolikuslgyh1nszeruezes
keititt el6t6rbe.Az ortodox egy_
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maradt fiiggetlen a
hrdzlegink6bb a tat6rok uralta rdszfejedelems6gekben
vil6gi hatalomt6l.Itt 6llt el6 az a paradoxhelyzet,hogy az egyhdzfelfeld
fvel6 szakasza6ppena tatdr h6dft6sidej6re esett.A moszkvaifejedelmek
pedig ink6bb 16 voltak szorulva az egyhdztdmogatdsdra,semmint korl6toztdkvolna. A13. szilzadv6g6n(a pontosd6tum nem ismert)Makszim
metropolitam6r tart6sana Kljazma-partiVlagyimirbanmaradtKijev helyett. Az 6t kdvet6Pjotr pedigMoszkvamellettktitelezteel mag6t.A Moszkv6ban sz6kel6metropolit6k szdmdra- rigy tfinik - szintdn,,kdtelez6"volt
id6nkdntldtogati4st
tenni a k6nok udvar6ban.Theognosztpl. 1343-bana
nagyfejedelemmel
egyi,ittmentDzsanibek kdnhoz.ennekkdvetkezm6nyelehetett az ortodox egyhdzszdmdra1351-benki6llitott jarlik. A metropolita
sz6kdbenTheognosztot
felvdlt6 Alekszejtiibbsztjr(1354-ben6s 1357-ben)
j6rt
is
a Szarajban.
Az ,,egdszRusz" metropolitdjaegy6rtelmfiena konstantindpolyipiltridlrka
joghat6s6gaal6 tartozott.A moszkvainagyfejedelemcsak k6r6sselfordulhatott a piltrifirkfihoz,amennyibena magavfilasztottajeldltet kfv6ntal6tni a
mertopolitasz6k6ben.A nyugati egyhdzakkijztjtt uni6t al6fr6 Izidor metropolita moszkvai mfikiidds6tVaszilij fejedelem6s ktirnyezetenem tartotta
kfvdnatosnak.Izidor szdk6se(144I) uti4nism6t kiilddttsdgetmenesztettek
Konstantin6polyba,
abbana rem6nyben,hogy azij pdtifirka megfelel6szem6lyt fog kiildeni. Ennek6rdek6benegy k6rv6nyt(poszlanyije)szerkesztettek, val6szfnfilegm6g l44l-ben, de valami okni4lfogva nemkiildt6k el, csak
1445-ben(ekkorra dat{lt ak1zirat). 144546 tdj6n 6ppenpdtrifirkavdltozds
meghalt.A moszkvaivolt: az uni6t t6mogat6Mitrofiln 1445augusztus6ban
ak azonbancsalatkoztak,hiszenMitrofdn helydreugyancsakuni6p6rti pdtridrka keriilt GeorgioszMammaszszemdly6ben.
1448-bana Moszkv6b6lelfrzdtt lzidor felbukkant Konstantindpolyban.
Az egyhdztiirt6n6sz
Kartasev
nyom6ngondoljuk: az oroszpiispdkdk6s a nagyfejedelematt6l val6 fdlelmiikben, hogy Izidor vissza fog tdrni, sietve megv6lasztott6kIon rjazanyi
ptisptiktit metropolitdnak.Ujabb fordulatra engedettkiivetkeztetni, hogy
1449-benKonsztantinoszPalaiologoszlett az ij csdszdr,aki felbontottaaz
uni6t. Nem tartott azonbansok6igez az flllapot sem,mert Konstantin6poly
v6gveszdlybe
kertil6sekora csdsz6rismdta Nyugatsegftsdgd6rt
folyamodott.
jogokkal
rendel6s
az
eg6sz
Rusz
metropolit6ja"
kvdzi-pdtriilrkai
,,Kijev
gyakezett,szabadkezevolt a piispiiktik kinevezdsdben.
A ptispdkvdlaszt6s
j6korlata Novgorodbana 12. szdzadban
alakult ki, 6s csak felszentel6sre,
vi4hagy6s
cdlj6b6l kellett a metropoliti{hozmennie,ahol a szertartdssordna
tiibbi piisptik is elismefte az rij f6pap ptispdkijogait. Az €szaY,keleti
Rusz
teriiletdn a ptisptikv6laszt6sgyakorlataTheognosztmetropolita mfkiiddse
idej6nktivetkezettbe. Cerem6ni6jdr6lcsaka 15. szazadelej6r6lmaradtfenn
adatunk, 1423-b6l szdrmazikaz Usztav kako dosztoit vibraty episzkopa
(Rendelkez6s
arr6l, hogyankell a piispiiktit megv6lasztani).
Eszerinta metropolita hfvta tjsszea piispiikdketerre az alkalomra,de nem volt sztiks6gaz
dsszeshivatalbanl6v6 piisptikjelenl6tdre,elegend6volt 3-5 f6pap is. Elengedhetetlenvolt viszonta vildgi hatalomj6v6hagy6sa.
A vildgi hatalomr6sz-
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v6tele,belesz6l6saaz egyhdztigyeibebizilnci gyakorlatramegy vissza,ami
a mos_zkvai
fejedelemnekigen kedvez6pozici6tbiztosftott.ALban, hogy a
Tver-Moszkva pdrharcaz ut6bbi javflra d6lt el, az ortodox egyh6znik is
jutott, mivel az lszakra kiilt6z6 metropolit6k'igen hamar
fgllo^r szerep
(1320-as6vekben)a moszkvaifejedelmekmellett k6telizt6k el iragukat.
A 14. szdzadaz egyhdzszabadsdgdnak
jegydbentelt el olyan szempontb6l is, hogy n6tt az rij_o1ngn
alapitottkolost-oroksz6ma.A 14.'sz6zad
kdzepe
tdjdn alapitottaa k6s6bbRadonyezsiszentszergej(1314?-1392)n€ventiiztelt szerzetesa Moszkva kdzeli Radonyezsben
(ma: zagorszkj a szenth6romsidg-kolostort
(Troice-Szergijevszkaja
Lavra), amely hlmarosanaz orosz
_ortodoxegyhdzktizpontja lett, 6s ma is az. 1344-46 kdriil alapftottidka
korszak m6sik kiemelked6 egyhaziint6zm6ny6t,az Andronyikoi-kolostort
is. 1365-b6l szdrmazika moszkvai Kreml ciudov-kolostori 6s az Arhangelszkij-kolostor 1362-b6la szerpuhov-kolostor.
A 14. szilzadilegjelent6sebbkolostoralapitdsok
Radonyezsszellem6ben
t<irt6ntek,amelyberiszergej
tanftvdnyaimfikiidtek ktizre. igy sziiletetta kiizponti r6szekeni.futil sretiezett-kolostorok tipikus p6lddja,a Kirilto-Belozerszkij-kolostor1397-ben,
amely a moszkvaifejedelemsdgperemvid6k6njdtt l6tie - egyszerrek6pviselveaz egyhaz6s a nagyfejedelemterjeszked6iiprogramj6t.szergejm6sik
tanitvflnya,Pauel pedig az obnora foly6 mentenalapr,tottaa keidb r6la
elnevezettPavlo-obnorszkij-l<olostort.
Az alapftdsokii tanrisftjdk,hogy az
ortodox egyhdzbazilita szerzeteseinekmozg6sszabads6ga
nigyobb-iolt,
mint a nyugatiszerzetesrendek
tagjai6.Elhagyhattdka moiostoi-aver egyenileg, aki4rcsoportosan.Egydnileg elvonulva a remetedletfel6 forduitak,
csoportosanpedig rendszerintrij kolostort alap(tottak.Minden kolostor rendelkezettreguli{val,de az azonosrendenbeliii szr{moselt6r6ssel.Ebb6l sziiletett a ktizmondds:,,Idegenkolostorbanem l6phetszsaj6tregul6val!"A kolostorok_a fejedelmek 6szaki, dszakkeletiirinyf expanzii tdrekvdseiben
partnerekvoltak, amennyibenterftettek,6s ij ad6z6kaiadtak a nagyfejedelemnek. A 14. szdzadmdsodik fel6nek kiemelkedd egyhilzi rr"riStyireg"
volt Permi szentIsndn (1375-1396),aki a ztirj6nekktiztitt t€ritett,usztyu-g9g el az urillig terjedd vid6kentiibb kolostort alapftott.A 15. szilzalbin
Moszkvakiirnydk6nis gyarapodotta kolostoroksz6ma.A d6lre6s ddlkeletre
n6z6knekazonbannemcsakvalldsi funkci6juk volt: vddelmi feladatokatis
elldttak.Vastagfalaik befogadtdka betdr6tatdrokel6l menekiildket,illetve
jelezni tudt6ka t6mad6kkiizeledtdt.A f6v6roskiiriil szabdlyosvddelmigyfiS :ptitt' l6sd-a Danyilgtlszkii-,Novogyevicsii-,Donszkoj-,Novotzpottznii6s szimonov-kolostort!vddelmi funkci6jukata hely kiv6iaszt6sais'mutatja:
mindegyik foly6part melletti magaslatonhelyezkedettel.
A 15. szdzadels6 feldben a Rusz egyhilzaszempontjdb6llegfontosabb
esem6nyaz autokefalitdsgyakodatimegval6sit6savolt.-A bizanci birodaloTPg atdrdkfenyegetettsdgmiatt a Nyugattalval6 kiegyezls, az egyhLzi
uni6 hivei kerekedtekfeliil. E tiirekv6seki konstantindpotyipatriaiia al6
tlrtoz6 egyhdzihierarchidtis erre k6sztett6k.A m6r emirteit gtirtig Izidor,
akit 1436-banneveztekki metropolit6vd,Moszkvilba €rkez€se
ut6n azonnal

rl6

ritnak indult lt6li6ba. Nem egymagament, hanemoroszpiispdkiik kfs6ret6ben, akik kdail az egyik (a nevesajnosismeretlen)lefrtautazdsukatMoszkv6b6l Novgorodon,Rig6n, Ltibecken6s N6metorsz6gon6t [t6li6ba. Izidor
alilirta az uni6t, amivel azonbana kfsdret6benl6v6 piisptiktik ktiziil nem
mindenki 6rtett egyet. A metropolitafgy t6rt visszaMoszkv6ba,mint IV.
Jen6 p6pa 6ltal kinevezettkardin6lis6s az uni6 megval6sft6sdt
el6mozdft6
jellemz6, hogy amint Izidor a nagyfepdpai legdtus.Az uni6 fogadtatdsdra
jedelem 6s a piisptiktik el6tt kifejtette gondolatait,riigttin bdrtiinbecsuktdk.
Szerencsdjdre
m6g ugyanebbenaz €vbenmegsztikiitt,6s visszatdrtItdli6ba.
Vitatott, hogy l44l-l448kdzdtt a Litv6ni6hoztartozi keleti szl6v r6szeken
6rv6nyt tudott-e szereznimetropolitaijogainak. Adat nincs 16,de valami
okb6l a Rusz piispdkei 1448-ig v6rtak, 6s a metropolitasz6kebetriltetlen
maradt.A vdrakozdsnak
lehet puszti4npolitikai oka is: II. Vaszilij nagyfejedelem ekkorra tudta ellenfeleit Moszkv6b6lelt6volitani.A zsinat 1448 decemberdbena Rusz piispdkeib6l6llt, akik Iont, Rjazanypiisptik6tvdlasztottdk meg ,,Kijev €s az egflszRusz metropolitdjdvil". Hasonl6an zajlott le
a kdvetkez6vdlasztds1461-ben,m6g ugyanannaka Vaszilijnakidejdn - a
nagyfejedelem6s a piisp6ki kar egyetdrt6sdvel.Az egyhdzfi cime a rdgi,
a vdlaszt6sjelens6ge6j, politikai ktivetkezm6nyeipedig III. Iv6n kordra
6rtek be. Mindenesetreaz autokefalit6skritdriumainaka Rusz egyhdzamdr
ekkor is megfelelt.A 15. szdzadkdzepdreaz autokefalitdsmdr befejezett
tdny, m6gsemneveztemagdta pravoszl6vegyhdzfeje pdtridrkdnak,hanem
megmaradta metropolitacfmndl.
AZ OROSZ,,RENESZANSZ'

A 14. szdaadban
6s a 15. szdzadels6 feldbena kolostorokbanmfikdd6 szerzetesektev6kenys6genyom6n fellendiilt a hagyomdnyokgyrijtdse,a r6gi
tdrt6netifeljegyz6sekmdsoldsa-folytat6sa,
a legend6k,a liturgikus irodalom
tisszegyfijtdse.
Mindezt nemcsaka legnevesebbszem6lyekvflgeztdk,hanem
a nagysz6mfkolostorszerzetesei.
13556s 1450ktiztitt 150 fj kolostor16tesit6s6vellehet szdmolni.Sok templom is 6piilt, illetve bdvillt, r6szbena
fejedelmi udvarokban,r6szbena kolostorokban.A templomokdfszft6sepedig a fal- 6s ikonfestdszetnek
adott rij lendiiletet.Mdrs6keltebbiitemben,de
vil6gi €pftkezdsekkelis gyarapodottaz lszaki Rusz.
E val6banjelentdskultur6lis fellendiil6snyomi4negyeskutat6kprereneszdnszr6l,illetve a 15. szazadban
reneszdnszrdl
besz6lnek,a nyugat-eur6pai
fejl6d6st mint6z6sdm6tkdvetve.Reneszdnszr6l
azonbancsak a sz6 legszorosabb6rtelm6ben(,,rijjdsziiletis") besz6lhetiink,de leginkdbba ,,kultur6lis
fellendiilds" jelent6sbenhaszn6lhatjuk.A reneszdnszfogalmat val6j6ban
csakolyan tartalommalalkalmazhatjuk,ahogypl. Bizdnceset6benis szok6s,
hiszen a birodalom fenndlldsasordn ttibb reneszdnszot,
azaz felfeld fvel6
fejl6d6si szakasztis megdrt.Ldnyegdbena 14. szazadiBizdncbavezetneka
Ruszbantapasztalhat6fellendiil6s nyomai is. Bizi4ncbana 14. szdzadban
bontakozottki egyh6ziberkekb6lkiindulva az :6n.hdsziikhazmr.rs
vagy h6sziikhasztafelfogds.A h6sziikhazmus
a gtirdg ,,h6sztikha"sz6b6l szfirmazik,
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Borisz
6s Gleb
(I4.szdzadi
ikon)

eredetijelentdse,,nyugalom,
mozdulatlansdg,
elvontsdg". A bizdnciGrdgoriosz Palamasz(1297-1360)nevdhezffrz6d\ke valldsi misztikus-aszketikus
tan kidolgozdsa,amelyeta valldsi 6let megrijftds6nak
szdnd€kainspirdlt.
A nyomdbankibontakoz6 bizdnci hitvit6k tulajdonkdppenaz aszketikusjelentett6k.
misztikus6s a skolasztikus-racion6lis
gondolkodds
tisszecsap6sdt
Biz6ncbana h6sziikhazmusa politikai €lethezis kapcsol6dott:hfv6iil szeg6dtitt a 14. szdzadkiizepdnloanndszKantakuzdnosz
csilszftr(1347-1376)
6s Philotheoszpdtrrdrkais. Az 6ltaluk kdpviselt politikai gondolkod6sa
Nyugattalv al6 egyezked6stelutasftotta.
A Bizdncbanfeliilkereked6politikai, vall6si, kulturdlis h6sztikhazmusa
pdtrifuka6ltal kinevezettgtirtig f6papokon,az Athoszhegydtmegj6rt szerzeteseken6s a Balk6nr6l 6szakramenektil6egyhdziakonkeresztiil talfilta
meg a Ruszbavezetf utat. A Rusz teriiletdnTheognoszt6s Alekszejmetropolita idej6nkezdettterjedni,fontosszerepetj6tszott
a kolostoralapftdsokban
6s a kolostorok feladatainak1rtelmezdsdben.
A Ruszbana h6sziikhazmus
recepci6jadtjnt6 m6donpraktikus6s nem teologikusvolt; GregorioszPalamaszteologikus-misztikusgondolataifelold6dtaka pravoszl6vdogmarendszerben.A misztikum fel6 fordul6 individui4lisvall6soss6geredmdnyezte
a
kolostori6let fel6rt6kel6dds6t,
6s inspir6ltaa kolostoralapit6sokat.
A d6lszl6v
teriiletekr6l a Ruszbakeriilt egyhdziaktev6kenys6ge
nyom6n (pl. a bolg6r
Grigorij Camblak,a szerbPahomij Logofet)szok6segy ,,mdsodikddlszldv
hatdsr6l"besz6lni,els6sorban
az irodalomteri.ilet6n.
Ellenv6lem6ny
is megfogalmaz6dott,mondv6n,csup6nn6h6nyszem6lyrekorldtozhat6a balk6ni
befoly6s,tevdkenys6giiknem fejtett ki akkora hatdst,hogy indokolt lenne
felt6telezni e mdsodik ddlszl6v hatds l6tezds6t.A h6sziikhasztatanokat
egy6bk6ntnemcsaka Balkdnr6lmenekiil6bolgdr 6s szerb szfirmazdsiegyh6lziakkiizvetitettdk,hanemaz oroszszerzetesek
ktjztil is sokanmegfordultak Bizdncban6s Athoszhegyln is, ahol kijzvetlenkapcsolatbakeri.iltekaz
rij ndzetekkel.Megfordult Athosz hegy6npl. RadonyezsiSzent Szergej,
Bdlcs (Premudrij) Jepifanyij, valamint Nyil Szorszkij is. Az aszketizmust
propag6l6hdsziikhazmushoz
a Rusztertilet6naz eretnekekkelszembenikiizdelem is ti{rsult.
A h6sziikhazmusmint irodalmi-retorikaiir{nyzat Btilcs Jepifanyij munkdiban volt jelen: 6 irta meg a RadonyezsiSzent Szergej6s Permi Szent
Istvdn 6let€r6lsz6l6legenddkat,azonkfviilszdmosprddik6ci6jamaradtfenn.
Jepifanyij munk6in a h6sziikhazmusnyom6nmegjelendirodalmi stflus, az
ld.n.sz6ftzdsis kimutathat6.Eztaz 6kessz6l6stflustfolytattaa szerbPahomij
Logofet, aki 6tdolgoztaRadonyezsiSzentSzergejlegend6jdt.A14. szdzadt6l az egyhilza kijevi hagyomdnyok6pol6s6vala vil6gi hatalom szdmdraa
v6d6b6sty6ja"
ideol6gi6tis megteremtette.
Ennekjegy6ben
,,keresztdnys6g
fr6dtaklegenddknem kanonizfiltvil gi szem6lyekr6lis, mint pl. Alekszandr
Nyevszkijrdl, Dmitrij Donszkojr6l.A kereszt6nys6g
v6ddb6sty6ja,a pog6nyok elleni h6roszikiizdelemszeml6letm6dja
mellettlegendabelialakjukban
az ortodox egyhdz,,latin"-elleness6ge
is kifejez6dtttt.A tat6rokkalszemben
tanfsitott politikai lojalitds pedig - mint kereszt6nyfejedelemhezm6ltatlan
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magatartds- h6tt6rbeszorult.A kijevi ,,aranykor"hagyomdnyainak
6pol6sa
a vildgi irodalom mdfajaibanszintdnjelentkezett.Mindenekeldttaz 6vk6nyvfr6s mindenkor6bbin6lnagyobbproduktivit6safigyelhet6meg. Osszegyfijtittt6k 6s m6solt6ka megmaradtrdgi sztivegeket,6s rijakkal egdszftett6kki
6ket.Az els6 ilyen k6dex 1377-benk6sziilt.A hagyomdnyokpropag6l6sa
6s
a hagyom6nynaka jelenhezkapcsol6savolt a fejedelmi udvarok 6vkiinyvfr6inak feladata.A metropolitaudvar6banszintdnfoglalkoztakttirtdnetirdssal. Az udvari tdrtdnetirdsaz adottfejedelmi69 uralkod6sdnak
jogszerfisdg6t
is al6 akartatdmasztani,fgy szi.iletteka fiktfv geneal6gidk.A tveri fejedelmek dseinekdics6reteolvashat6a TverbenkeletkezettRodoszlavec
€s Sztyepennaja Knyiga (mindkett6geneal6gi6t,szdrmazdsirendetjelent) c. munk6kban, ahol a tveri fejedelmekdics6 szdrmazdsdt
fejtette ki a szdrmazilsi
rend 6ssze6llit6ja.
A ttirt6netfrdskiemeltenfoglalkozik a tat6rokelleni heroikuskiizdelemmel. Nem csoda,ha az els6 komolyabbsikernek,az 1380-askulikovdi csat6nak szdmosmegdrtikit6s6veltal6lkozunk.igy pl. az Elbeszdldsa Mamaj
elleni csatdr6l vagy a Dmitrij Donszkojr6lsz6l6 pr6zaiszdvegekkel.verses
form6baiintdtt6k ugyanebbena tdm6bana zadonscsinacimet visel6 munkdt. Ez ut6bbi azzal vonta magdra.a figyelmet, hogy szdmosp6rhuzamtaldlhat6 bennea kor6bbinaktartott Enek lgor ha&ir6l c. tdrtdnetielbesz6l6ssel. A k6t mfi t€mdjaktiziis: az oroszfejedelmekh6si kiizdelmea sztyepp
pog6nyaival.A hasonl6s6glehet v6letlenvagy a kciriilmdnyekb6lad6d6.
A szr4nd6kos
uti4nz6slehet6s6g6t,nevezetesen,
hogy az lgor-dnek kdsziilt
volna a hdonscsina nyom6n,mdg nem vetetteel a kutatds.A 15. szilzadban
a helyi tdrt6netfr6s(Tver,Novgorod,Pszkov)mfihelyeimindinkdbbh6tt6rbe
szorultakMoszkv6val szemben.Moszkva dvktinyvfr6i az tissz(nagy)orosz
6rdekekethangsfilyoztdk,6s a helyi 6rdekl6ddsn6lsz6lesebbhorizonttal is
rendelkeztek.A Moszkvai Rusz teriilet6nnemcsakhelyi esem6nyeket
elbesz6l6 6vkdnyvek,hanembizanci mintdravil6gtiirtdnetetbemutat6:frn.Kronografokis k6sziiltek.Tdbb mint drdekesa PahomijLogofet tolla al6l kikeriilt Kronogr6f, amelybena d6lszl6vSzentSzdva-Iegenddn
kivld.la magyar
szentLdszl6-hagyomdny
egyesmotivumaiis kimutathat6k.D6lszl6vcsatorn6n keresztiiljutott el a Ruszbaa Nagy Sdndor-regdny6s a Tr6ja-hagyomdny is.
Az flpit€szetteriilet6n szint6n nagy fellendiil6sttapasztalunk.A vil6gi
6pitkez6sekszerdnyebbek
voltak, a boj6ri-fejedelmipalotdkval6szfnfrlegf6b6l 6piiltek, ugyanrigy,mint a kor6bbi telepiildser6dftm6nyek
is. Az Il47ben el6szdremlftett Moszkvajelentdktelentelepiildsvolt, csakrigy,mint az
eldszijr 1209-benfelbukkan6 Tver. Moszkva kiiltinblzltt a Kijevi Rusz
mindk6t €pitdszetialaptfpusdt6l:nem volt semLjubecstfpusrifejedelmiudvar, sem a kijevi vdr-vdros kombin6ci6,hanema bogoljubov6i ,,er6dftett
palota" tfpus6t fejlesztettetov6bb.A 14. szdzadm6sodikfeldben ink6bb a
Kljazma-partivlagyimina eml6keztetett,
amennyibe!a fejedelemudvara6s
a metropolitasz6khelyeegymdsktizel6benvoltak. irott forrdsok alapjdna
legrdgibb fejedelmi udvar (Jurij Danyilovics idej6n) f6b6l 6piilt, €s a mai
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Kreml d6li r6sz6benvolt, k6t ugyancsakfdb6l 6ptilt templommalegyiitt.
A k6t templom k6zil az egyiket Keresztel6SzentJ6nos(Ioann Kresztyityel), a m6sikata Megvdlt6 (Szpasz)tisztelet6reszentelt6k.Moszkvaer6diteseDmitrij Donszkoj idej6n kezd6diitt,de az I360-as6vekbenemelt feh6r
k6fal 1382-bentat6r pusztftdsnakesett 6ldozatul,csakrigy,mint a kor6bbi
fijlds6nc-ctildper6ditm6ny.A fadpftmdnyek(mint pl. a fejedelmi palota 6s
a templomok)kdnnyen lettek triz martal6kdv6.Ez lehetettaz oka, hogy a
kincstdrata k6bdl fpitett templombanhelyezt6kel. Az elsd k6templom,a
Iv6n Kalita idej6n dpiilt
M6ria Mennybevitele(Uszpenszkij)-szdkesegyhaz
(132611327).
(1329,
1334,
1340)
dpUlteka mai Kreml
A 14. szdzadsordn
(Angyali
iidvtizlet)- 6s az Arhank6templomaikiiziil a Blagovescsenszkij
gelszkij (Mih6ly arkangyal)-sz6kesegyh6z,
ez ut6bbi a moszkvainagyfejelett. E templomoknem maradtakfenn, a ma isdelmek temetkez6hely6v6
6piiltek a
mert hasonl6nevfi templomokIII. Ivdn idejdn 6s a 16. szdzadban
rdgiek 6t-, illetve rijj66pftds6vel.
A Moszkva kiirny6k6n emelt templomok a kordbbi hagyom6nyokhoz
nyriltak vissza,de rij vondsokkalis gyarapodtak.Az egyik tfpust a Szenth6k€pviseli,amelyet1422-ben6piroms6g-kolostorSzenthdromsdg-temploma
tettek RadonyezsiSzentSzergejszentt6avatdsdnaktisztelet6re.Ez egy keamelynekaz egyk oldaldhozcsatlakoz6apszisf6lresztkupol6s
templomtfpus,
vdlik. A kiils6 aszimmetri6t
kdrivei miatt a szerkezeteg1szeaszimmetrikuss6
a homlokzatotlezdr6 ivek (Iizdndk) teszik hangsflyossfl.Az aszimmetria
viszontnagyobbbels6 teret eredmdnyezett,
6s az apszistelvdlaszt6ikonoszikonjait Andrej
tdzra jobb r6l6tdstbiztositott. A Szenth6roms6g-templom
Rubljov 6s Danyiil Csornijfestetten6h6ny6vvelk6s6bb,1425-27tdjdn.A
emploma
m6siktemplomtfpustaz Andronyikov-kolostorM egvdlt6 (Szpasz)+
kdpviseli. A szerkezethasonl6,de a kupol6t a jobb srilydtvitel 6rdek6ben
Az alacsonyabboldalfal
kiemeltdk,a kupola alatti dobot megmagasftottdk.
6s a megemeltkupola kdzti teret dtl6s boltozatokkal(kolcosnyik)kdtdttdk
tissze.Ezdltal a templomiinnepdlyesktilsdt kapott- ez6ft nevezikarisztokratikus vagy heroikusstflusnak-, de a bels6 tdr l6nyegesenkisebb lett.
A kolostorokbannemcsaktemplomokdpiiltek,hanemegy6bc€lir 6pitm6nyekkel szorosegys6getalkot6 rendszerekalakultakki. A rendszerintkiiz6pen 6116szdkesegyh6z
mellett a trapeznaja(refekt6rium)volt a legfontosabb
r€szea kolostornak.A trapeznajaannyibankUltinbdziitta nyugatirefekt6riumokt6l, hogy nemcsak6tkez6sc1ljdt szolg6lta,hanemaz 1lelmiszerk6szletek t6rol6s6tis itt oldott6k meg. Rendszerintkdtszintes6pftm6nyvolt, ahol
az als6 szinten 6tkezteka szerzetesek,
a fels6 szinten volt a k6polna, de
legaldbbegy oltdr a ktiztis imihoz. A trapeznajaa ktizponti fekvdsfisz6kesegyhdzktizel6benkapott helyet, att6l 6szakra,nyugatravagy ak6r d6lre is
van: beldpdsel6tt
lehetett,csak keletre nem. Ennek egyszerfimagyardzata
kelet fel6 fordulva kellett imdt mondanifgy, hogy a szdkesegyh6znak
sem
lehetetth6tat fordftani. A kolostor teriiletdnkiiltin 6piilet a harangtorony,de
igazdncsak a 16-17. sz6zadt6lv6lt n6lkiiliizhetetlenn6.
Mivel a kolostoroknak v6delmi funkci6juk is volt, vastagfalakkal vettdk 6ket kdriil. Sajdtos
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Andrej Rubljov:
Szenth6romsdg

jelens6g,hogy a kapu feletti toronybank6poln6thelyeztekel, ez volt az 6n.
kaputemplom.
Az 6pitkez6seknyomdn a fal- 6s ikonfest6szetszint6nttibb nevesprodukci6t hagyottmagaut6n.Ekkor 6lt 6s mfkodiitt a legnevesebb
oroszi[onfest6,Andrej Rubljov (1360170- r427t30),aki kort6rsavolr a Novgorodban
is dolgoz6 Feofan Greknek6s Danyiil csomijnek. A 14-15. szlnid rijdons6ga,hogy m6r ismerjiik n6h6nyikon- 6s fresk6k6szft6nevdt,de 6letritjukr6l
m6g mindig nagyonkevesettudunk.Rubljov a radonyezsiSzenth6roms6gkolostorszerzetese
volt, 6letkor6ttekintveak6r szemdlyesen
is tal6lkozhatolt
az alapit6szenttel,de eszm6ivelmindenk6ppen,
hiszenSzentszergejszenth6roms6g-ktizpontd
gondolkod6sam6sutt is jelen volt. Bizony6raRubljov
tdmavdlasztidsdban
is szerepevolt e hat6snak.Rubljov tiibb helyendolgozott:
sz6mosbizonyosanvagy csak v6lhet6ena keze nyomdn ldtrejiitt alkot6st
ismertink.Legnevezetesebb
a szenthdromsdg-ikon
(Troica), amelyet 1411ben festett,6s abbana fatemplomban
helyeztdkel, amelyetRadonyezsiszent
szergej sfrja fdl6 dpftettek.Inn6t keriilt dt k6s6bbaz r422-benk6b6l 6piilt
szdkesegyhdzba.
At€mavdl,asztas
aktualis6s szemdlyreis sz6l6;l6nyeg6ben
t22

RubljovaTroica
n6zeteinek
megjelenft6se.
a radonyezsiszentvalldserkijlcsi
megalkotdsakora Palaiologosz-korbizdnci mint6it vette alapul.A Szenth6roms6gn6pszerfit6ma volt: sokanmegfestettdk,Rubljov m6gis eredetitalugyanisnem akartmindentbelesfirfteni
kotott. Szakftotta hagyom6nnyal,
van meg a
a kompozfci6ba.Az Abrahdm6s Sdra+drtdnetcsakjelz6sszerfien
a Szenthdromnem is ttjrekedett.A k6p centrum6ban
h6tt6rben,kidolgozdsdra
s6gotszimbolizill6hiirom angyal6s az Eucharisztia6ll. A kompozfci6tov6bbi
megjelenitdse
adja.Rubljov
egyedis6g6t
a ktjrszimb6lum6s a f6ny-ragyog6s
nem rajzolt 6les kontrirokat,a foltszerfienfeltett k6k szfnek az angyalalakoknak szokatlanktinnyeds6getadnak.A festd zsenialit6saabbanmutatkozik meg igazdn,hogy a k6non adta szigoni szab6lyokonbeliil is egyedi
megold6sttudott tal6lni. Rubljov Troicdjdnaktiibb ut6nzata,k6pidja is keaz eredeti.
letkezett;m6gisktinnyenfelismerhet66s megkiildnbiiztethet6
a csrics6tjelenti, rajta
Andrej Rubljov a 14-15. szdzadikonfestdszet6nek
6s a m6g ismertndh6nymesterenkiviil sz6mosn6vtelenalkot6 is mfikijdtitt.
T6liik szdrmazikaz ikonok 6s fresk6k ttibbs6ge,a saj6tosmoszkvaistflus
kialakul6sa.Gyakoriaka legn6pszerfibb
szenteklegenddir6lk6sziilt ikonok,
ahol a ktiz6piitt elhelyezked6eg6szalakosszent 6brdzol6sdtkisebb k6pek
sora veszi kdriil, megelevenitvea szentlegend6jdnaklegismertebbmozzanatait.A kijevi korszaklegndpszerdbb
figur6i, Borisz 6s Gleb mellett elterjedt Szent Gyiirgy kultusza. Gyakran flbrdzoltdkazonbana meger6stidbtt
Moszkvai Rusz frissen kanonizdltszentjeitis, akiknek alakja szorosabban
kiit6dittt a jelen vildgi uraihoz.
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A MOdZKMI
OPO6ZOP6ZAG

3. FEJEZET

A ,,hcs6zfi"
16.Ezdzad

A Braudel nyomdn ,,hosszfnak"elkeresztelt16. szdzadval6jdbanh6rom
szdzadottilel 6t, 1450-t6l 1640-ig,teh6t majd kltszdz 6vig tart. E nagyon
hosszriszdzadkdts6gteleniilEur6pa szdzada.A kcizdpkormdsf€l szdz €ven
5t tart6 mdly v6ls6gdb6l,amely a ndpess6gk6zel harmad6nakpusztulds6t
hozta,mint egy Miinchhausenb6r6,kirdntottamagdt,6sa vil6g fejl6d6s6nek
motorjdv6v6lt. Kialakul a modern gazdasdgivil6grendszerels6 felvon6sak6nt 6rtdkelhet6munkamegoszt6s
Eur6paegyesr6gi6i kdziitt, dr6maim6don
elm6lyitve az Eur6pa,,boldogabb"nyugati 6s ,,szeg6nyebb"
keleti fele k6zdtti fejl6d6sbelieltdrdst.Mintegy meghosszabbftva
tinmagdt,az 6regkontinens felfedezi, magdhozcsatolja6s kirabolja az lJjvililgot. Az ebbdl 6s a
gazdasdgisrilypontjr{nakaz atlantikereskedelemre
val6 6thelyez1sdb6l
extraprofitraszerttev6 dszaknyugati,,centrum"keresked66s iparospolg6rs6ga
e hosszriiddszakbanindftja meg lassritdrsadalmiforradalm6t,oszt6lly6kezdi szerveznimagdt,hogy a ktjvetkez6ttjrtdnelmiperi6dusban,az djkorban
v6g6rvdnyesen
leszi{moljona feudalizmussal.A min6s6givilltozds,a dtint6
fordulat majd csak 1800 ut6n ktjvetkezik el, addig a feuddlis rend hosszri
ut6vddharcokrarendezkedikbe. Ennek az fitmeneti6llapotnak,a r6gi 6s az
fj er6k kdztitti ktizdelemsziilte re6lkompromisszumnak
termdkeaz abszolutizmus, amely szintdne ,,hosszti"szilzadtalilmdnya.A szdzad6,amelyet
a t6rt6netfr6ikdzmegegyezlsmlltdn helyezel a ,,koradjkorban",6s v6lasztja el a ,,kiiz6pkort6l".Mert ne feledjiik: Leonardo6s Michelangelo,Luther
6s K6lvin, Morus 6s Machiavelli,Kepler6s Galilei,Shakespeare
6s Cervantes kora ez.

Gazdasdg6s tdrsadalom
A ,,hosszri"16. szdzadbanorosz fiilddn nem sziilettekRaffaell6k. M6g a
szdzadsem volt olyan hosszf, mint nyugatra:az oroszttirt6nelembena IIL
Ivi4nuralkod6sdnak
kezdete(1462)6s az els6Romanovtr6nraldpdse(1613)
kiizdtti iddszakk6pezegy egys6geskorszakot.A ktizdpkor v1gdr6l,az fjkor
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kezdet6r6l6s az oroszkapitalizmusvalamin6el6tiirtdnetdr6lpedig egyenelenneekkor beszdlni.Es m6gis:e szdzadkulcsfontoss6gti
sen k6ptelens6g
az orosztiirt6nelemben- m6g ha mer6benelt6r6 okokb6l is.
Ecu,q,rlertEs nor.pnRlzluszoNYoK
kiniiv6 Moszkvai NagyA 13. szdzadv6gi moszkvaitiirpefejedelems6gb6l
fejedelemsdga 15. szgzadkiizep6n430ezer,az 1530-asdvekbenm6r majdnem hdrommilli6 kmz-enteriil el, s a 16. szdzadm6sodikfel6nekMoszkvai
C6rs6gam6g megkdtszerezitinmag6t.Ez a teriilet l6nyeg6benaz egykori
Kijevi Rusz dszakkeletirdsze,amelyet a moszkvai nagyfejedelmeka 16.
keleti, d6lkeleti ir6nybanjelent6senkiterjesztettek.Az Eszakkeszdzadban
egyesit6orosz 6llam d6li hat6raiazonbanmdg a 16. sz6let-Oroszorszdgot
zadbanis Moszkv6t6lkevesebbmint szdzkilom6terrehriz6dtak,tehdtez a
hirtelen megn6tt6ri6si birodaloma vil6g egyik legdszakibborszdgavolt.
egyik legd6libbpontja az flszakisz6'
Moszkva mint a nagyfejedelems6g
less6g55'-a felett helyezkedikel, teh6t6szakabbrafekszik, mint, mondjuk,
kontinent6lis,
Londonvagy bi4rmelyamerikaiviiros.Eghajlatasz6ls6s6gesen
tal6n,ha 150 olyan nap van egy 6vben,amikor nem fagy, az fitlagosh6mdrs6kletjanudrban-10"C, jriliusbanpedig18'C kdriili. A Kelet-eur6pai-siks6g
ezen nyrilvdnyaaz egybefiigg6vegyeserd6 birodalma,ftildje,a mfivel6s
messzenema legide6lisabb,agyagoshomoktalaj.Eszakabbra,
szempontj6b6l
atajgdbanazidljdrdsenn6lis zordabb,mdgazes6is azokbanah6napokban
esik szintev6get nem 6r6en,amikor az h6tr6ltatjaa fijldmfiveldket,amikor
fenyeget.
akkor szdrazsdg
pedig 6get6ennagy sziiks6glenne a csapad6kra,
sz6m6raigen kedvez6 t6rs6gek,mint pl. a
Perszevoltak a sz6nt6s-vet6s
ldsszerfitalajjal borftott Vlagyimiri-h6tsdg,de ez szinte az egyediili iid(t6
kivdtelneksz6mitott,hiszena vastagcsernozjomtalajri sztyeppvid6kbirtokveszi kezdet6t'
bavdteleigazdb6lcsak a ktivetkez6szdzadban
orosz
tijrt6n6sz,SzergeiSzoloviov,
nagy
a
19.
szdzadi
Nem trilzott teh6t
6des-,az oroszemberNyugat-Eur6p6nak
hogy
term6szet
a
amikor azt irta,
ezena tdjon:
akkoriban
is
laktak
volt.
Kevesen
nek azonbanmostohaanyja
Ami perndgyzetkilom6teren.
ember
a
tdbbmilli6
tal6n,ha hat 6s fdl milli6
(b6r
jelenti,
a Novn6psfirfis6g
itt
a
lett
volna
hogy 2 f6lkm2
sze nem azt
a
mfivel6sre
hiszen
is
lenne),
gorodi Kiizt6rsas6gteriiletdre ez mdg igaz
alkalmaslakott teriiletekcsak a birodalomkisebbik r6sz€th6l6ztdkbe, s ott
is mintegy szigeteketk6peztekaz erd6kkiiziitt. Nagyon 6vatosbecsldssel
igenfontosmufejlettsdgszempontj6b6l
ezt a korabeligazdasdgi-t6rsadalmi
tat6t4 f6lkm2-benadhatjukmeg.Es mdg igy is nagyonalacsonyez a szdm,
hiszen 1500kdriil az eur6paidtlagosndpsfirfisdg8 f6lkmz volt, de pl. Anga25 6s 27 f6lkmz-tis el6rte.
lidban6s Franciaorsz6gban
A PARASZTGAZDASAG
legfeljebb2-37o-6t
A lakoss6gtrilnyom6 ttibbsdgefalun 6lt, a n6pessdgnek
tett6k ki a vdroslak6k.Korszakunkbanmajdnemv6gig az 14 parusztigazdas6gb6lrfll6 telepiil6sekjellemeztlk a vid6ket, s ezek a kis falvak is egy1,28

Szdnt6s,
vet6s,arat6s
mdst6l t6vol, elsz6rtanhelyezkedtekel. S b6r az oroszttirtdnelemkdsdbbi
j6l ismertobscsinamfiktjd6sdre
korszakaib6l
a ,,hosszri"16. szdzadban
nem
taldlunk drdemlegesutal6st,az biztos, hogy a parasztokegyfajtafalukijztiss6gben6ltek, s az id6k sordnfokozatosanalakftottakki az egytittmfiktjdds
szabdlyait.Kiiliintjsen a 15. szdzadban
a ktiziiss6gifunkci6k meglehet6sen
kezdetlegesek
lehettek,hiszenm6g nem zfirult le a keleti szl6v ndpessdg
dszakkeletiir6nyri v6ndorldsaa Volga-Oka-hdromszijgbe,
s ez6rt sok az 6j
telepiilds,a ftildb6sdgpedig nem korliltozzaa parasztigazdas6gokterjeszked6s6t.
Mfiveldsrealkalmasszabadftildteriiletekugyanakkornem rilltak korl6tlanul potenci{lis gazddikrendelkez6s6re.
J6szerivelez a korabeli orosz 6let
legsflyosabbparadoxona:
ftild van b6ven,csak6ppenerd6borftja.Kizdr6lag a paraszt szorgalm6n,kitart6s6nmrilik, mennyit h6dft el bel6le. Ez a
t6ny hatdrozzameg a korabeli termeldsszervezet€t
6s m6djdt is.
Az orosz t6rsadalomalapegys6ge
a kb. 4-5 t6b6l 6116kiscsal6d,amely
esetenkdntmdg l-2 segit6t is befogadhatott.A feln6tt gyermekek- ellen-
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t6tbennyugati sorstdrsaikkal- viszonylagkor6n, gyakrantizendvesenmegh6zasodhattak,
6s rij csal6dot,ij gazdasdgot
alapfthattak.El6g volt a ktjzelben kiirtani 6s fel6getniaz erd6t.Ez magyardzzaaz irtdsos-dgetdses
mfvel6si technika6ltal6noselterjedtsdgdt.
A k6tnyomiisos
6s f6leg a h6romnyom6sos gazd{lkoddsravajmi kev6s utal6st taldlunk a korabeli forr6sokban,
csak a 16. szdzadv6gdt6lszaporodnakmeg az err6l sz6l6 hiraddsok,azza|
p6rhuzamosan,
ahogya v6ndorl6oroszndpess6g
id6legesenbeszorula birodalomttjrzsteriiletdre,minthogyszabadkiiltiiz6sdtkorl6toznikezdik. Szabdlyos vet6sforg6azonbanm6g a ktivetkezdszinadbansem leszjellemz6 a
mflveldsirendszerekben.
A novgorodi ad6tjsszefr6soknak
kiisztjnhet6enviszonylagpontos kdpet
alkothatunka parasztgazdas6gokr6l.
A lakoss6g85-90Vo-6nak7,5 hekt6r
feletti birtoka volt, a sz6nt6kL0-25Vo-apedig ak6r 20 hektrdrfeletti is lehetett, dm ez ut6bbi esetbenm6r legaldbbkdt csal6dottartott el. A szdnt6teriilet
nagysdgdtv6giil is a szdnt6vet6
6s csalddja,valamintigavon6jarijratermel6si
ig6nyei hatdroztdkmeg. A kivdl6 leningr6diagrdrtdrtdn€sz,
AlekszandrSapiro munkat6rsaival6rdekeskalkul6ci6t klszitett a novgorodi forrdsok
alapj6n.Az 6t f6b6l 6116parasztcsaldd
6s a lovak sziiksdgleteit6vi 120
pud (vagyis 1965,6kg) rozsbanhatdroztdkmeg,aminekaz 6ra novgorodi
p6nzbensz6molva150 ,,p1nz" (teh6t I02 grammeziist) volt. Ezenkfvtil
mdg hozzdvet6legesen60 p1nzbekeriiltek a nem mezigazdas6gijellegri
term6kek.Egy 9,5 hekt6rkiterjed6sfigazdasigazonban,m6g ndgyszeres
termds6tlaggalsz6molvais, csak I79 pdnz kitermel6s6revolt k6pes gabon6b6l,valamintStlagosan45 plnznyi bevdtelresz6mfthatottaz 6llatteny6szt6s6s ktiltinf6le technikaikultrir6ktermesztdse
r6v6n.Az igy keletkezett 224 p€nz a bev6teli oldalon ugyan meghaladjaa kiad6sokndlfelgyiilemlett 2I0 p6nzt,de akkor m€g nem sz6moltunkaz 6llamnak 6s a
fdldesrirnakfrzetett64 pdnzzel.Persze,ha a sziiksdgleteket
a legsziiks6gesebbminimum szintj6nhatilrozzakmeg, rigy egy csalddnakel6g volt
165 pdnz is. Ez esetbena sziiks6gletek6s a termds6ppenegyensrilyban
vannakegym6ssal.A ndgyszeresmaghozamazonbanorosz fijldtin meglehet6senritka jelens6gvolt, dltal6nosabbnak
tekinthet6a hdromszoros
term6s6tlag,s6t gyakrancsakkdtszereshozamotbiztosftotta termds- 6s
akkor a h6t6venk6ntperiodikusanvisszatdr6term6ketlen6vekr6l nem is
besz6lttink.
A pusztasz6mokalapj6ntehdtaz oroszftildnek z6roshat6rid6nbeltil el
kellett volna n6ptelenednie,
ehhezkdpesta 16. szizadv6g6igszolidn6pess6ggyarapoddst
kiinyvelhetettel magi4nak.
A titok nyitja az erd6kben6s vizekbenvan, amelyekterm6szetikincseitvadmdh6szked6ssel,
haldszattal,vadflszattal,gyfjttigetdsselaz orosz parasztegyszerfren
fel6lte, igy eglszitve
ki szfkijs szdnt6fdldiproduktumdt.Az ekkdnt, igen t6gan drtelmezettparasztgazdasdg
tehdt alkalmasnakbizonyult a csalddfenntartds6raiaz orosz
vid6k ekkor m6g nem ismerte a modern korokban megtapasztaltm6retri
6hfns6get.A parasztette a rozskenyeret(6szakona ktilest), a kilsilt, a k6posztalevest,sok c€kl6t6s r1pdt,savanyf uborkdt6s m6g tdbb halat, itta a
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mdzsdrt,de m6g ink6bb a vil6gos sdrt 6s a kvdszt,majd a 17. szazadt6l
elk6peszt6mennyis6gri
vodk6t.A lov6nakis megvolta betev6zabmennyis6ge,
igy hdtnemvolt a vil6ggalbaja.Ebbenaz6rtelemben
teh6ta termdszet
m6gsem
brdntolyanmostoh6naz oroszokkal,s6t tal6naz els6sz6mdfelel6sazdrt,hogy
az oroszparasztelk6nyelmesedett,
nem bocs6tkozottaz 6ppensziiks6gesn6l
nagyobbkiizdelembesz6nt6fiildjemegnagyobbft6sa
drdekdben,
eszkcizeit,
mfvel6si m6dszereitnem ttikdletesftette,
karcol6sfaek6veltdrta 6s alig-alig tr6gyaztafdldjet. S tette azt az 6vnekalig tiibb mint 150 napj6n,hiszenezena
t6jon a veget6ci6sid6szakmajdnemcsakfele a nyugat-eur6painak.
Ez a parasztgazdasdg
teh6t k6ptelenvolt term6kfeleslegldtrehozdsdra
s nem is arra szervez6dtjtt.Az fitlagosanhiiromszoroshozamotbiztosft6
mezdgazdasdgi
rendszerekEur6pakordbbi korszak6ravoltak jellemz6k. A
nyugatiteriiletekenaz 6rettfeudalizmuskor6bananlgyszeresterm6s6tlaga
jellemz6,6s az az 1500-asdvekbenAngli6ban6s Franciaorszdgban
mdr a
h6tszeresszorz6tis el6ri.De a 16. szdzadbanm1g
az Oroszorszdggal
szomsz6dosKelet-Kdz6p-Eur6p6ban
is el6ri, s6t kismdrt6kben
meghaladja
a mez6gazdas6g
a term6kfeleslegel6dllft6saszempontjdb6lsorsdtjnt6ndgyszeres
hozamot. S b6r az eur6pai rurdlis rendszerekkdzcitti kiiliinbs6gekethiba
lenne abszolutiz6lni,hiszena gazdasdgot
ezer6ven 6t ural6 mez6gazdasdgi
termel6srdgi6nk6ntalig kiildnbtizik, technik6japedig szintenem v6ltozik,
mdgisl6nyegikiiliinbs6geteredmdnyezett,
hogyOroszorsz6g
kimaradta Ka- els6 gazroling kori Eur6pa- a neh6zekemegjelends6ben
tisszegezhetl
das6giforradalmdb6l.A neh6zekeugyan a 16. szdzadban
itt is kezd elterjedni, de az irt6sos-6get6ses
szisztdmatdlsrilyaidejdignem tud meghat6roz6vdv6lni.R6szinta term6szetiadottsdgok,
rdszinta mongolh6dftdsokozta
- ellentdtbenKelet-Kdz6p-Eur6pa
teh6t,hogy Eszakkelet-Oroszorszdg
n6peivel - nem tudott a Nyugat 13. szdzadikihfvdsdrareag6lni,s mdr ezreddviink kdzepdntdbb sz6z6veslemaraddsban
volt.
Anu- 6s PENZVTSzoNYoK
A mezfgazdasdgitermel6sbenmutatkoz6,mennyisdginektetsz6 elt6r6s
az igazdndcint6,min6s6giktiltinbsdgeta fiildrdsziinkmodernkori fejl6jelent6s6gfr6ru-6s p€nzviszonyokter6n
d6seszempontjdb6lmeghatdroz6
okozta.Az oroszfejl6d6sreaz egdsztdrgyaltkorszakbanaz'dnell6t6gazdas6gnakaz eur6paikora feudalizmustmeghat6roz6dominanci6jaa jellemz6, miktjzben Kelet-Ktjz6p-Eur6p6ban
is viszonylag fejlett dru- 6s
p6nzviszonyokvoltak mdr a l4-I5. szilzadban.
A termdkfeleslegel66llitdsdrak6ptelenorosz parasztgazdasdg
nem tudott helyi piacokat6s azok
kiizpontjait,vdrosokatl6trehozni.A magdbazdrk6z6 gazdasdgirendszer
is ismeri term6szetesen
a cser6t,a kereskedelmet,
a v6rosokat,de 6ppen
csak tinfenntartdsam6rt6k6ben,an6lkiil hogy azok e zdrt rendszertfelbomlasztan6k.Rutinszerf, norm6lismtiktjd6senem igdnyel - de nem is
k6peseltartani- egy nem mez6gazdasdgr
termel6sreszakosodott,speci6lis keresked6,iparos n6pess6get.
EhhezkdpestOroszorsz6gban
a 1.6.szdzadktizepdnmintegy160 v6rost
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regisztr6ltak.Az ellentmonddsazonbancsak l6tsz6lagos,hiszenezek diint6
tdbbs6gemindenekel6ttkatonai-adminisztratfv
funkci6t ldtott el. Lakossdgukels6sorban
katona-,egyhdai,hivatalnokelemekb6l
6llt, 6s er6senmagi4n
viselte a kiirny6k mez6gazdasdgl
arculati*tR6ad6sula v6rosi n6pess6gis igen
egyenl6tlentiloszlottmegaz egyesv6rosokkciziitt:amfgMoszkvalakoss6g6t
a ktilfiildi utaz6k 100 ezer f6re taks6lt6k,addig Novgorodlegfeljebb,ha 20
ezerf6velbiiszk6lkedhetett
ebbena szlzadbanA tOUUitetepiildsn6i
pedigm6g
a ndhdnyezresl6lekszdmis ritkas6gnakszdmftott.Ugyanakkora vidroslakdk
jogilag semmibensemkiiltinbdzteka parasztilakossdgt6l,
M oroszv6rosnem
ismertepl. a c6heket,amint m6svdrosiprivil6giumotsem.
M6gis: ezeka vdrosokvoltak a centrumaiakl,zmfriparnak,a kereskedelemnek.Ovatosankell azonbanbdnni a tiirt6netiirodalombankiizkedvelt
m6don citfllt reprezentatfvadatokkal.SokszoremlegetikNovgorod pllddjdt,
ahol, mondjuk,a famegmunk6l6ssal
23 kiiltinbtjz6 mesters6gk6pvisel6ifoglalkoztak. El6szeretetteliddzik azt is, hogy ugyanitt csak a b6rmegmunk6l6ssal1192,a ruhak6szit6ssel
706 emberfoglalkozott.Ebbdl az kovetkezne,
hogy igen sok iparosmeglehet6sen
specializdltmunk6tvdgzett.Novgorodban ez egy ideig fgy is volt, hiszene v6ros saj6tosttjrtdnelmifejl6d6se
ktjvetkezt6ben- 6ppena 16. szdzadig- kiiliin6ll6 helyet foglal el az orosz
telepiil6sekkdztitt. Az fitlagot azonbansokkal inkdbb az olyan vdrosokjelentik, mint Mozsajszk,Dmitrov,Szerpuhov,
Kolomna,a maguk n€hdnyszdz
udvardval,amelyeknekha a fel6t teszikki az 6llamnak ad6z6kdzmfives-6s
keresked6porti4k.
Ezekneka teleptil6seknek
ugyanakkorm1g az is a jellegzetess6giik,
hogy egy-egyipardgardnytalanul
tttbbemberrelk6pviseltetimagdt. Ez pedig a k6zmriiparegyfajta tertileti munkamegosztds6ra
utal, ami
annaka kovetkezm6nye,
hogykev6sb6a bels6,mint a kiils6 piac ig6nyeinek
kiel6gft6s6reiri{nyul. M6sr6szta val6bankomoly jelent6s6greemelkedett
vaskitermel6s,-feldolgoz6s,6gyi-, harangiintds,6pit6Szetszinte kizfu6lag
6llami megrendel6sre
dolgozott.A megrendelds6ltal6banmeg is 6rizte pozici6it a piacratermeldsselszemben.Az ipar a faluba behatolninem tudott, a mez1gazdas6gi
lakoss6gig6nyeit legnagyobbr6szt
tovdbbrais a
helyi parasztiparosok
el6gftett6kki. A v6rosik6zmfiiparez1rtsaj6tlakossdgdnkfviil els6sorbanaz egym6st6ltdrt6neti-ftildrajzialaponelkiiltintil6
territori6lisegysdgekkdzotti tdvolsdgitfpustikereskedelemszdmdragydrtott 6rut. Az tjnell6t6,natur6lisrendszerb6lkrivetkezik,hogy az egy-egy
zdrt gazdasdgiegys6gfunkcion6l6s6hoz
n6lkiiltizhetetlennem mez6gazdas6gifoglalkozdsiilgakatszolg6ltat6- kereskedd,k6zmfives- falvakbankoncentri{lja,s ezek feladatalesz az illet6 teriilet iparcikksztiks6gletdnek
el66llftdsa 6s forgalmaz6sa.
Amennyire nem lehet a kezdetlegespiaci viszonyokatintegr6l6iinell6t6 gazdas6gotteljesen z6rtnak tekinteni, annyira helytelen lenne az
orosz tertileteket az eur6pai gazdasdgt6lhermetikusan elzdrtaknakl6tni.
Oroszorszdgugyannem kapcsol6dotta wallersteinidrtelembenvett,,gazdasdgivil6grendszerhez"m6g,,perifdriak6nt"sem,mint Kelet-Ktiz6p-Eur6pa, de kereskedelmikapcsolataim6gisjelent6sekvoltak. A ki.ilkereske-
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K€ziratm6sol6k
6s aranymdvesek

4t'* rilI{sfiarTt

ft

delembensokdig Novgorod6 a vezett szerep,az ottani Hanza-lerakatnak
ktisztjnhet6en.
Az egykorfiiggetlenvdros6llamMoszkva6ltali bekebelezlsdt
ktjvet6en a baltikumi v6rosok: Reval (Tallinn), Riga s els6sorbanNarva
emelkedettjelent6s6gre.A 16. szdzadv1g€t6laztdn lszakratev6dik 6t a
Nyugattal val6 keresked6ssdlypontjaaz 1553-banvdletleniil idet6ved6
angoloknak6s az els6sorbana-t<ola-fdlszigeten
6s az Eszaki-Dvinatorkolat6n6ltdnyked6hollandoknakkijsztjnhet6en,akik feldpittetik a cdrral
az fij bdzist,Arhangelszkvdrosdt.
A kereskedelmiutak itteni 6thelyez6d6sdhez
hasonl6m6dosul6stszenved
az export-import 6rudsszet6tele
is. Kezdetbenaz orosz kivitel f6 cikke a
pr6m, a viasz 6s a m6z volt, mfg a behozatalels6sorbannemesfdmekbdl,
textflii4kb6l,s6b61,borb6l, heringb6l 6llt. A szdzadv€g&e azonbanegyre
tdbb haj6gydrtdshozsziiksdgesnyersanyagot6s kell6ket vittek ki, 6s mind
nagyobbmennyis6gben
hoztakbe bronzot6s m6g sz6mosolyan anyagot,
amelyeka fegyvergyfirtdshozsziiks6geltettek.
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A k6ts6getkizdr6anegyreizmosod6nyugatikereskedelemn6l
a ,,hosszri"
16. szazadban
m6g nagyobbjelent6s6gevolt a keleti kereskedelemnek.
A hagyom6nyok,a foldrajziadottsdgok
mega politikairealit6sokis ezt dikt6lt6k.
Hosszrimriltra tekintett pl. visszaa krfmi Kaffdval val6 keresked6s.Enn6l
is fontosabbvolt a volgai kereskedelmi
ft, amelyeta volgai bolg6rokutdn
a 15. szdzadkdzep6t6la KazanyiK6nsdgellen6rzott.A 16. sz6z{dkiizepdn,
a Kazanyi 6s az AsztrahanyiK6nsdgelfoglal6saut6n a teljes vizi rit moizky1i {e11hat6sdgal6 keriilt. Ekkort6l vdlik Ktiz6p-Azsias azon beltil is leginkdbb Perzsiaels6 sz6mrikereskedelmipartnerrd.A keleti t6rs6gb6lbehozott term6kekels6sorbanaz rin. levantei6ruk, teh6t luxuscikkekvoltak:
ffiszerek,selyem,szdnyegek,
dr6gak6vek,
ttimj6n.Amint a behozatal
, tgy a
kivitel druiisszet6tele
sem igen v6ltozottaz id6k folyam6n:mindvdgignagy
becsbenmaradtakKeleten az oroszpr6mek,a m6z 6s a viasz, no meg az
orosz keresked6k6ltal ktizvetftettnyugati szijvetek.
A t6volsi4gikereskedelemben
felhalmoz6dott,kdts6gteleniil
jelent6s
t6ke azonbannem tudott a termel6s6szt6nz6jelenni, 6s nem segfietteel6
a vSllalkoz6sokkibontakozdsdt.Ezek az extrajtivedelmekugyanisszinte
kizdr6lag a cdri kincst6rat gazdagitott6k.A nagyfejedelema legel6kel6bb
keresked6kktiteless6g6v6
tette a kiiltjnfdle sz6rm6k,viasz 6s i tobbi exportk6pescikk felv6sdrlilsdt6s m€g inkrdbbad6 form6j6banttirt6n6behajt6s6t,majd elad6sdt,illetve a szilmdrasziiks6ges
ktilfdldi druk megv6tel6i.
Mindegyiktikrer6keriilt a sor,6s ilyenkor saj6tiizleti iigyeiketf6lredobva,
a c6r haszn6raingyen dolgoztak.De ha egy6biigyletekb6l m6gis meggazdagodtakvolna, :f.gyaz uralkoddegyszerfivagyonerkobz6ssalbrvosolta ezt a,,bajt". A keresked6st
egy6bk6ntis igen megnehezftette
a kr6nikus
pdnzhifiny.oroszorsziigban
ugyanisekkor nem voli eziist-6s aranybilny6szat,ez€tt a nemesf6meket
kiilf6ldr6l hoztrdkbe - 6m nem elegetahhoz,
hogy az druforgalomzavartalanulmfikddjiin.A kereskedelem
ei6rt jelent6s mdrt6kbencserekereskedelem
maradt.A plnzviszonyokfejletlens6g6nek m6sik fontos mutat6ja,hogy m6g a legfeudalizilltabbnovgorodiieriileteken is alig 6rte el a 2\vo-ot a pdnzjdrad€ka parasztiterhek k6zcirt.
Az oroszkeresked6knekugyanakkora mostohateim6szetiviszonyokkal
is meg kellett birk6zniuk:leginkrdbb
a folydkbanbizhattak,mert a tavaszi
olvad6sok6s az 6szi 6rad6sokhosszrihdnapokraji{rhatatlann6tett6k a
sz6razf6ldiutakat.
Egyedtil az oroszEszakon,a Tengermelldkenvolt meg az es6rya 16.
szdzadbana hagyom6nyosgazdas6girend 6ttor6s6re.Az iit 616rin. ,,fekete
f9ld9s."paraszts6gnem ismertea magdnfcildesriri
hatalmat,6s jerent6sgazdas6giszabadsdggal
rendelkezett.E vid6k r6addsulrendkfviil alkalmasvolt
a s6kitermel6sre,ami a korabeli orosz gazdasdgi
tev6kenys6gegyik legfontosabbteriiletdneksz6mftott,hiszenaz oroszoksok6ig s6beiozatalrak6nyszeriiltek.igy hamar kialakult a parusztilakossrdgb6l"egy
b6rmunk6tis ilkalmaz6,vagyonosvilllalkoz6rdteg.A leghatalmasabb
k'iizijtttik a Sztroganov csalSdvolt, amely szinteiindll6 6llamot alakftottki az akkor m6g nem
pacifik6ltszib6riait6rs6gben.
Mivel ezeka,,feketef6ldes"parasztok
j6 ad6134

S6lep6rl6s

'1,6.
fizet6k voltak, az 6llam a
szdzadels6 feldig nemigenb6ntotta 6ket,
k6s6bbazonbancsirdjdbanelfojtotta ezt a bels6 er6b6l ttjrt6n6 t6kefelhalmoz6ses6lyeitkfn6l6, saj6tostertileti fejl6d6st.
*
Osszefoglal6anmegdllapfthatjuk,hogy az oroszgazdas6gi
6let kb. az 1560as 6vekig stabilanfelfeld fvel6 p6ly6nhalad.Egyenletesen
n6 a lakoss6g,a
mfiveldsal6vett fdldteriilet, a legl6tvdnyosabban
a v6ros6pitdsili4zbanmegmutatkoz6termeldsikedv 6s a kereskedelmiaktivit6s.A kds6bbrflszletezett,
dont6entdrsadalmipolitikaiesem6nyekazonbanegy tdbb 6vtizedeshanyat16peri6dustnyitnak meg. A sztiks6glesz az, ami dj pfllydra illitja a mez6gazdasdgot,s ez a kdvetkez6 szdzadbanm6r jelent6s el6rel6p6steredm6nyez. A hdbonispusztft6sok,dfl6sok kdvetkezt6bendrasztikusanleszfikiilt
sz6nt6tertilet6s megfogy atkoz6ndpess6g
intenzfvebbtermeldsresarkallja
a megmaradtakat.Egyre sz6lesebbkiirben alkalmazzdka vasalt ek6t,
mindjobbanelterjeda k6t-, illetve hi4romnyomdson
alapul6mfiveldsirend-
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szer, fejl6dik az 6llattart6s6s ennek ktisztjnhetdena trdgydzds.Mindezek
nyomdn tflsrilyba keriilnek a tbbbudvarosfalvak, a parasztitelkeket egym6st6l elhat6rolj6k.Erthet6,ha e villtozdsoknem maradtakhat6sndlkiil a
t6rsadalom6let6ben.
FOLDTIILAJDONVISZONYOK

oroszorsz6gaKazanyi 6s AsztrahanyiK6ns6gh6doltat6sael6tti id6szakban 6t nagyobb tort6neti-ftjldrajziegysdgb6l6llt: l. a tulajdonkdppeni
tdrzsteriiletbdl,az egykori Moszkvai (vlagyimiri) Nagyfejedelems6gb6l,
2. az €szaknyugati,
eredetilegNovgorodhoztartoz6foldekb6l,3. az orosz
Eszak 6s Tengermell6kmesszeSzib6ri6banyril6 tertileteib6l,4. Nyugat-,
D6lnyugat-oroszorszdg
hatdrs6vj6b6l,valamint 5. a ddli, tat6rokkalk6zos
iitktiz6teriiletb6l.
Ezekbena t6rsdgekbena gazdSlkodds
is eltdrt egymdst6l,de m6g ink6bb
- 6s kiiloniisena 16.szdzadels6fel6ben- a ftildbirtokstruktrira.
Ddien,ahol
m6g nem szil6rdultakmeg az orosz uralmi viszonyok,norm6listermel6tevdkenys6getnem lehetettvdgezni,fgy a ,,senkif6ldje" az dllaml volt, amely
pozici6it djabb 6s rijabb er6dftm6nyekel6retol6s6val6hajtottaa sztyeppen
biztosftani.Nem voltak sokkalb6k6sebbek
a viszonyoka LengyelKirilysdggal6s a Litvdn Nagyfejedelemsdggel
szomsz6dos
hat6rteriileteken,
nyugaton6s d6lnyugatonsem.Itt a riv6lis birodalmakkiiz6 iktat6dtaka nyugati
orosz fejedelmi lesz6rmazottak
fcildjei, akik ktiziil sokana moszkvainagyfejedelemszolgillatdba6lltak, ami6rtcser6bemegtarthattdkfejedelemsegeit
felettiuralkod6ijogaikat.A m6sikfdldrajzip6luson,6szakona foldtulajdonviszonyok alapvet6eneltdrtek:itt szinte kiz6r6lag szabadfalukriziissdgben
616,csak az illlamnak ad6z6parasztoklaktak. A centr6lis,moszkvaiteruleteken m6r sokkal tagoltabbvolt a ftildbirtokstruktrira.B6r pontosfelm6r6seink nincsenek,val6szinfisfthetjiik,
hogy a szdnadels6 fel6benm6g itt is
trilsrilybanvoltak az 6llami,illetve nagyfejedelmi,,fekete"6s udvari iotoet.
Kisebb l6tsz6mban,de szerephez
jutottak azonbana bojdrok6s lesz6rmazottaik tirtjkbirtokai, valamint a nagyfejedelemnek
szolg6l6k szolgillatfejdben
kapott, felt6telhezkottitt birtokai. Jelent6steriiletekkelrendelkezettaz egyh6z,kiiltincisena kolostorok.
Ehhez a k6plethez6llt legkdzelebba novgorodibirtokszerkezet.H6ra a
novgorodi birtok- 6s ad6tjsszefr6soknak,
err6l pontos adatokkalrendelkeziink. Az al6bbiakbanvesstinkegy pillantdstNovgorodMoszkv6hozcsatol6sa el6tti fiildbirtokstruktrirdj6ra:
Vil6gi f6ldbirtokosok foldjei
A kolostorok 6s a vildgi paps6gfoldjei
Az 6rsek foldjei
Helytart6i 6s ,,fekete" foldek

65,9Vo
19,9Vo
5,lvo
9,LVo

r00,}vo
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A vil6gi fdldbirtokok megoszldsaa kovetkez6 volt:
Birtok nagys6ga
(Korobj6ban szilmitva, ami
a hektdr kb. h6romszorosa)

Birtokosok
szdma

Vo

Az dsszesfdld
(136498 korobja)
Vo-a

1-5

347

17,2

0,9

6-25
26-50

828
388
210

4r,2
rg,2

7,8

90
33
39
38
43

4,5

51-100
101-150
151-200
20r-300
301-500
500 felett

10,4

9,7
10,9

r,6

8,1
4,3

1,9
1,8
))

7,2
I0,4
40,7

A kdt t6bl6zatb6lkideriil, hogy Novgorodbana fiildteriilet k6tharmad6ta
vil6gi fiildesurakbirtokoltdk, mig az egyhdzkez6na fiildek kb. egynegyede
volt. Tov6bbi jellegzetess6g,hogy az iisszes fdld 60%o-aa leggazdagabb
- tulajdona.Nagyon viszonylagostehdt a
r6teg - a birtokosok 7,5%o-a
moszkvaicentrummalval6 hasonlatossdg.
Megflllapitdsunkat
talin rigy pontosfthatn6nk,hogy csak a ttibbi terulethezk6pesta legnagyobba moszkvaival val6 hasonl6s6g.
A k6s6bbitdrsadalomfejl6d6s
szempontj6b6l
6ppena
kiilonbdz6s6gekemelkednekjelent6s6gre:az, hogy a centrdlisteriileteken
mindig is tflsrilyban voltak a nagyfejedelmi,dllami fdldek, 6s egy vildgi
,,nagybirtokos"ritk6n rendelkezett500 hekt6r feletti f<ilddel.
Ezt a tort6nelmiellentmond6st
mi{r III. Iv6n feloldja, amikor 1477 6s
1.499k6zdtt egy ttibb l6pcs6benv6grehajtottkonfisk6cidsorozattal
a novgorodi ftrldbirtokszerkezetetaz al6bb l6that6 m6don fitalakitja:
A nagyfejedelemrin. rirb6resfoldjei
Katonai, szolgdl6 nemesekbirtokai, rin. pomesztylk
Udvari foldek
A kolostorok 6s a vildgi papsdgfoldjei
Vildgi fdldbirtokosok
Helytart6i 6s ,,fekete" foldek
Az 6rsek foldjei

44,8Vo
36,37o
6,0Vo
,'l%o
4,2Vo
3,2Vo
0,8Vo

r00,jvo
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A vildgi fdldbirtokok megoszldsapedig az aldbbiak szerint m6dosult:
Osszesf6ld
(778313 kor.)
Vo-a

Birtoknagys69
(korobj6ban)

Pomeszty6k
sz6ma

L-25

58

9,3

1,0

26-50

89
214
160

1'313

30,5
23,I

4,5
20,0

25,r

85

12,3

17,6

20r-300

54

7,7

16,4

301-500
500 felett

23

3,3
0,1

10,8

51-100
101-150
151-200

6

Vo

4,6

A radikdlis beavatkozilseredm6nyekdnttehdt a novgorodi fbldek fele a
nagyfejedelem6s az 6llam tulajdon6bament dt, s tov6bbi 36Vo-6tszolg6lat
fej6ben,a szolgdlatkdpessdgig
tart6 6rv6nnyelkiosztott6k.A vil6gi fctldbirtokosokcsup6naz tjsszesf6ld 4,2Vo-6ttarthatt6kmeg drdkbirtokjog6n. Ekkor az 500 hekt6ronfeltili fdlddel rendelkez6kaz cisszesbirtokos ll,IVo-6t
alkotti{k, 6m a birtokoknak m6r csak 32Vo-avolt a keziiktin. Tehdt az :frn.
nagybirtokosoksz6man6tt,6m fiildjeik nagysdgafeldre csdkkent.A m6sik
p6lusonviszonteltfint az 5-I5 hekt6ros6s a birtokosoklTVo-6talkot6,de
az dsszesbirtoknakkevesebbmint lva-6tural6 tdrpebirtokosok
r6tege.A szdmokb6l egydrtelmfienkiolvashat6a tendencia:avililgi fiildbirtokosok gazdas6gisrilyr{nakkiegyenlit6se.A fdldbirtok-,,reform"m6g enndl is jelent6sebb elgondoldsaa birtokos oszt6lyftildtulajdonjog6nak
megrendftdsq
az
elkobz6sokrdvdn,illetve lefokoz6saaz ,,atyai"jogon birtokolt 6s elvben
szabadonelidegenfthet6tirtikbirtok (votcsina)szintj6r6l a szolg6lathozktittitt 6s (egyel6re)elidegenfthetetlen
szolg6latibirtokra (a pomesztydre).Es
a villtozdsokharmadikismdrve:a mrilt feliddz6se.A patrimonidlis valom
reflexeihezhfien a nagyfejedelema saj6tkezeldsdben6116birtokok szdmdt
ndveli a leghatdrozottabban.
A I 5. szdzadv6g6n teh6tEszaknyugat-Orosz orszdgftildbirtokszerkezete
a szolgild nemesihadseregellfltilsdtbiztosit66s a novgorodikiilitn6ll6stmegsziintetniakar6dllami beavatkoz6s
ktivetkezt6bengyiikeresenmegvilltozott.
A legl6nyegesebbv6ltoz6sa pomesztyebirtokelterjesztdse,amelyet ezutdn
a moszkvaikorm6nyzatmindendjonnancsatoltteriiletenmeghonosft.Igaz, a
szdzadmdsodikfel6igm6gegyetlenteriiletensemkeriil trilsrilyba.Az uralkod6
kegydt6lfiigg6 szolgfllatibirtok fel6rt6kel6dds6vel
fordftott ardnyl(az iirbkbirtok fejl6d6se.Ert6kcsdkken6s6t
jog bomlaszt6
el6segitiaz drtjkijscid6si
hat6sa,hiszen az ,,atyai" birtokot a firik egyenl6ardnybandrijktjltdk, ez6rt
azok akdr k6t-h6romembertiltdalatt eljelentdktelenedtek.
M6srdszta kor138

milnyzatgyakrankonfisk6lta,cserdlteki ezeketa ,,teljesjogri" birtokokat,
6s elidegen(tdstikbe
is belesz6lt,teh6ta korabelijogi gondolkoddsban
lassankdntaz tiriikbirtok is az adom6nybirtokkateg6rifijdbacsdszott6t.
A vil6gi birtok jogi st6tus6nakgyengesdgeivel
rfmelt annak gazdasdgi
er6tlens6ge.
A katon6skod6ssal
foglalkoz6szolg6l6nemesektdbb tagban
16v6,szdtsz6rtbirtoktesteikennem folytattak tjn6ll6 gazdfllkoddst.
A birtokukr6l befolyt jiivedelem a legtiibbjiik szdmdratulajdonkdppencsak katon6skod6sukanyagifelt6teleitbiztosftotta.A korm6nyzata novgorodikitelepft6sekkela vildgi birtokosokkdt sz6ls6p6lus6tfelsz6molta,
6s egy viszonylag homog6nktizdpbirtokosr6tegethozott l6tre. A mi fogalmainkkal6lve
azonbanink6bbkisbirtokosoknakmondhatni4nk
6ket,hiszen8O7o-uknak
350
hekt6r alatti volt a birtoka. Nagy ttibbs6giik sz6m6raazonban gazdasdgi
6rtelembenmindez felemelked6stjelentett,hiszen amig a III. Iv6n-i konfisk6ci6sorozatig57%o-ukfoglalt el 6vi maximdlisan210 p6nzjiivedelmdvel
kdztes helyet paraszt6s rir kiiziitt, addig a reform utdn az e kateg6ndhoz
tartoz6birtokosokiisszardnyal0%oal6keriil. S amfg kor6bbana birtokosok
787o-avolt alkalmatlana lovas szolgillatra,most ez az ar6nyZLVo-racsdkkent. Az uralkoddi adom6nyk6ntkapott pomesztyeteh6t a szolg6l6nemessdgnekszolid,de megbfzhat6megdlhet6siforr6stjelentett,ami r6ad6sulnem
is oszt6dott,teh6t fgy stabilabbnaktfint szdm6ra,mint a h6nyatott sorsri
votcsina.M6sr6szta pomesztyeadom6nyhoz
a fels6 rdtegekszdm{tram1gaz
egyesktizigazgatisiegys6gekirdnyitdsafejdbenkapott rin. t6pl6l6siadom6nyok is j6rultak.
Hogy a szdzadels6 fel6benm6gsemv6lik uralkod6vde mindenkitkiel6git6 ftildtulajdonforma,annakaz az oka,hogy az oroszuralkod6ksem voltak b6viben a lakott ftildnek. S mivel az e teriileteknekkb. egyharmad6t
kitev6 kolostori fdldekre ideol6giai-politikaimeggondol6sokb6l
nem tett6k
16 a keztiket, az illlamnakad6z6 fekete ftjldeket pedig fisk6lis 6rdekekb6l
6vt6k, val6j6bankevdslehet6s6gvolt szaporft6sukra.
Az rijonnanbekebelezett vagy konfisk6lt ftildek, illet6leg egyesudvari szolg6lattev6telepiildsek
adom6nyozdsa
ut6n ez6rt lassansor kellett keriiljdn a fekete fijldekre is mdr a szdzadmdsodikfel6ben.
A NAGYBIRTOK NI'PESSEGEES JOVEDELME

A 16. szizadi Oroszorszdgvil6g\ 6s egyhdzinagybirtokaia feud6lisnagybirtokra mindeniittjellemz6 kett6s szerkezetet
mutattdk:egy saj6tkezeldsfi
majors6gb6l,illetve parasztibirtokokb6l6lltak. A majorsdggazdasdgi
srily6t
tekintve - b6r fokozatosanndvekszik- az egdszszdzadfolyamdnjelent6ktelen marad:Eszaknyugat-Oroszors
zilgbanpl. a szdzadelejdn ez az dsszes
fdld 5,6-9,9Vo-a.S mivel a majors6g- csakdgy,mint az eg6szbirtok sz6mos,egym6st6ltiivol es6,viszonylagkicsinyparcell6b6l6llt, ,,nagytizemi" gazd6lkod6sra
nem volt alkalmas.
A ftildesrir legf6bb jdvedelm6taz dn6ll6antermel6parasztigazdas6gok
sz6llftott6k.M6ghozz6egy hekt6r szdnt6r6lhozzdvet1legesen11-1 5 moszkvai p6nznekmegfelel6term6nyt(minthogy,amint ldttuk, a pdnzj6rad6km6g
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Novgorodktirny6k6nis ritk6n 6rteel a 2l%o-ot).Az apr6l6kosdllami ellen6rzdsnek6s a szabadkblttiz6sjog6nakktisztinhet6en
ezek a terhekeg6szena
szdnadkdzepdignem n6ttek, tehflt a parusztgazdas6gok
viszonylagkedvez6
helyzetbenvoltak,hiszentelkiik gyakran2V30%o-os
megnagyobbod6sa
ellen6re a r6gi szok6sjogszerintad6ztak.Ehhezjr4rulta lehet6sdgekhez
kdpestj6
szoci6liskdz€rzet,hiszena f<ildesrirnem sz6ltbele a termel6munk6ba,
illetve
az orczdgbizonyosteriileteina falukijziiss6gsz6mosfunkci6jamfikddtitt.
A szdzadels6 fel6benmdg az orszdgkiizdps6r6szeinis jelent6skiterjed6sd fdldek voltak kdzvetleniil az 6llam fennhat6s6gaalatt,6s a feud6lis
illlami keretekktiztjtti kedvezdhelyzetiikj6t6konyanhatotta magdnfdldesriri
joghat6s6galatt 616parasztok€let6re.A korabelijogi gondolkoddsban
ezek
szdmftottak,
akik,,nem szolgdlnaksenkinek".On6ll6
,,szabad"embereknek
gazdasdgiiigyleteketbonyolfthattakle, bfr6s6gikeresetetadhattakbe, peres
iigyekbentanrikdntszerepelhettek,
f6benj6r6iigyekbena nagyfejedelmibi
r6s6gftdlkezettfelettiik. Mivel pedig a legttibb6llami ad6 al6l a magrinfiildesririparasztoksem mentesiiltek,nyilv6nval6volt, hogy az 6llam fels6
hatalm6tnem 6tt6telesen,hanemktjzvetleniil 6hajtottagyakorolni felettiik.
Nem fgy viszonyultazonbana feud6lisfalu m6sik nagy t6rsadalmicsoportjdhoz,a holopokhoz.Nehdz.pontossz6madatokat
tal6lni a parasztok6s holopok sz6zal6kos
ar6ny6ra.
Eszaknyugat-Oroszorsz6gban
pl. a holopudvarok
sz6maaz dsszesudvarnakminddssze
2,6%o-a
volt. A perejaszlavli
keriiletben
viszont a nagybirtokonakdr az al|vetett lakossdgl/3-a is lehetett,mfg a
kisbirtokon egyenesentrilsrilybanvolt. A tveri keriiletbenmeg 20-50Vo-6t
tette ki a 80-230 hekt6rosbirtokok falusi n6pess6g6nek.
Tagadhatatlantehdt a rabszolgajog6ll6sri holopok jelent6s funkcidja a
korabelioroszt6rsadalmi6letben.Egy r6sziiketa privilegizillthelyzetfiszolg6k alkott6k,akik a foldesrirbirtokdnakirdnyitdsdban,
mag6nsereg6ben
vagy
udvartart6s6ban
teljesftettekszolg6latot.Sz6mukramegmaradta szabadd6,
akdrkisbirtokoss6
vdl4slehet6s6ge.
A nagytdbbsdgazonbana csel6ds6gb6l
6s a f6ldmfivel6kb6l tevdddttki. A majors6gotaz eg1szsz1nadfolyam6n
szintekizdr6laga holopokmfvelt6k meg.De nem els6sorbanemiatt ragaszkodtak a birtokosoka nyilvdnval6angazdasdgtalan
rabszolgamunkdhoz.
Hanem az6rt, mert a holopok nem rendelkeztekszabadktllttjz6sijoggal, s ez
els6sorbana csek6ly anyagiakkalrendelkez6kisbirtokosok szi{m6ratette
ndlkiiltjzhetetlenekk66ket. Nem v6letleniil mutatt6kki az rijabb kutat6sok,
hogy korai lennea 16. szflzadban
a rabszolgasrdg
intdzm€ny€nek
elhal6s6r6l
besz6lni,a szdzadkdzep6remennyisdgileg
az 6ppens6ggel
m6g niivekedett
is. (Els6sorban
az lf;n.kabala-[ad6s-]
rabszolgas6g
elterjedds6nek
ktiszdnhet6en.) Szint6ntrilz6knaktekinthet6kazoka vdlemdnyek,amelyekaparaszts6g6s a holopok tjsszeolvaddsa
ritj6n tiirt6n6jelent6sel6rehaladdst
hangoztatjrik.Annak ellen6re,hogy a holopjogilag vddettszem6llydv6lt (hiszena
szilzadelej6n nagy 6rt6ketkdpviselt,3 rubelt, vagyis majdnemegy harci
m6n 6rdt),csak kevesetiiltettek m6g ktiziiliik telekre,azonkfviil a fdldesrir
eszkdzeiveldolgoztak,a f<ildesrirember6nekfeliigyeletealatt,az 6llam nem
sz6lt bele urukkal val6 viszonyukba.De legf6k6ppen:nem ktilttjzhettek.
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Ha mdgis annyira ragaszkodotta holophoz ura, akkor igen szorult helyzetben lehetett. Vesstink mdg egy pillant6st a novgorodi konfisk6ci6s reform
el6tti id6szak adataira. Mint l6ttuk, ekkor a birtokosok majd 60Vo-afoglalt
el kdzbiils6 helyet a tulajdonkdppenifiildesrir 6s a parasztkdztitt, minthogy
6vi jdvedelme maxim6lisan4 rubel volt. Lovas szolgdlatrapedig kb. 807o-uk
volt alkalmatlan, mert maxim6lisan 11 rubel jtivedelemmel rendelkezett akkor, amikor fegyverzete kb. 6, lova 4-8 rubelbe keri,ilt. Ezenkiviil m6g fel
is kellett tiltciznie, ami - ha nem is volt sziiksdge minden 6vben 10-12
rubeles bund6ra - legaldbb 4 rubelbe keri.ilt. Ezek pedig olyan kiad6sok,
amelyeket egy 6lland6an katon6skod6 fdldesrirnak viselnie kellett. Legtiibbjtik szdmdra ez csak igen-igen nagy nehdzs6gek6rrdnsikeriilt. Mivel pedig
a feud6lis j6rad6k ntjvel6s6reekkor mdg nem volt lehet6s€ge,a megolddst

t4r

csak a kor6bbi fcildj6n6lnagyobbszolg6latibirtok, illetve tr{pl6ldsijavadalom jelenthette.Mindkettd a moszkvaiuralkod6kegydnmrilott.
A NAGYBIRTOK GAZDAI

A16. szilzadels6fel6bengyakorlatilagsenki sz6m6ranem
volt m6gkiz6rva
a f<ildbirtokossdv6l6s lehet6s6ge.Ritka kiv6telk6ntfeketefoldes parasztok
is szerttehettekdrtjkbirtokra,6s m6g gyakrabbana felszabadftottiegyveres
szolg6k. A fegyveresvagy hivatali szolgi{latotell6t6k osztillyatehit alul
nyitott volt, nagy volt a mobiliti4sa,
6s a lehet6legsz6ls6s6gesebb
gazdas6gi-jogi helyzetfrcsoportokatfoglalta mag6ban.
Moszkva sikeresegyesft6politikdjdnakeredmdnyekdnt
mdr a 15. sztzad
mdsodikfeldbenhirtelen 6ri6sira dazzadta nagyfejedelemudvara.Onkdnt
vagy tdbb-kevesebb,,ri{beszdl6ssel"
Moszkva szolgillatilba6lltak a kisebbnagyobbfejedelemsdgek
addigszuver6nurai, azokbojrirjai,,,szabad"szolgdl6i, fegyveresholopjai, 6s ez az igen sz6ls6s6gesen
porarizilltr6teg <iszszekeveredetta r6gi moszkvaifiildbirtokosokkal.Szolga6s fr keriili most
egym6smell6 azon az alapon,hogy mindkettenegy nagyobbhatalomalattval6i lettek. Term6szetesen
a ti4rsadalomban
elfoglalt poiicioSutuantov6bbra is szakaddkv6lasztottael 6ket egymdst6l.Tril azon,hogy nagyobbbirtokokat 6riztek meg, a volt fejedelmek,fejedelmi leszfirmaiottak-azuralkod6
kdzvetlenkdrnyezet6bekertiltek, r:6j:ukbiztdk a hatalmasbirodalom ir6nyi- az ebb6l sz6rmaz6jdvedelmeket.
t6s6nakgondjait 6s - drtelemszerfien
Amit tehdt az el6kel6s6gekelvesztetteka v6mon,azt megnyert6ka r6ven.
_ csakhogy kiv6lts6goshelyzetiikneknem volt semmilyenjogi garanciilja.
Illetve meg6rzdddtta ,,szabad"szolg6l6kszabadt6voz6i6nakoiregi szokisjoga, ezt azonbanaz er6 pozici6jdbanl6v6 moszkvainagyfejedelmekkezdt6k egyrekev6sb6komolyanvenni.A m6sikbiztosft6ka jol bevdltgyakorlat
volt: e fels6 korm6nyz6appadtusndlkiil az orszilgir6nyfihatatlan.
Egy id6re
teh6ta moszkvaiudvar sohanem ldtott m6rt6kben,,arisztokratiz6l6dott,'.
A moszkvainagyfejedelmekazonbana hagyomdnyokhozval6 ragaszkod6s
jegy6bena megvilltozotthelyzetbenis azon ffiradoztak,hogy vissiat6rjenek
a nemrdgm6g apr6cskafejedelemsdg
igenegyszerfihatalmik6plet6hei.ott
mdg
a
legeldkel6bb
boj6rok
is a fejedelemadomdnyibotiutottak
|Byanis
kis kiterjed6srlfdldjiikhdz, 6s az uralkod6hozffiz6d6 viszonyukatiekintve
nem kiildnbiizteka t6rsadalomtirbbi csoporie6l. Most e higyomdnyosan
hatalomhrirdgi moszkvaibojr4rokk6pdrekfv6ntaform6lni a moszkvaiuralkod6 az eg6szfels6 r6teget.Nem v6letleniilhat6rozzameljelent6sm6rt6kben a szdzadpolitikattirt6netdta felsd r6tegh6rom elt€r6er-eoetrcsoportj6n* . az egykori fejedelmeknek,a f6leg nyugatoroszr6szfejedelmeknek-6s
a ft,gi moszkvaiboj6roknak- egymdssalfolytatott harca.
E fenti csoportosft6s
azonbaner6senfiktfv jellegri, ugyanisaz oroszfels6
tdrsadalmat
alkot6 200 csal6d,a bojdrs6gval6j6bancsaklefeld volt egys6ges, tudniillik az alacsonyabbszdrmazdsfakat
kollektivan nem engediea
szolgdlatihelyekhez.Erre az:iuin.
,,zsfro_s"
mesztnyicsesztvo
int6zm6nyl adott
szdmdralehet6s6get,egy olyan bonyolult el6kel6s6gi6s rangsorrendszdmf142

t6s, amelynek 6rv6nyess6ge
csak az arisztok.rdci{ravonatkozott.Amilyen
biztons6gotj elentettazonbana kdz€prdtegekkel
szemben,olyan k6t6lfi fegyvernekszdmftottegy6bktivetkezmdnyeittekintve.A kiiliinf6le hivatalosdokumentumokugyan pontosantartalmazt{kaz el6kel6 nemzetsdgekminden
egyestagjamindenegyesmegbizatdsdt,6m
a mriltbeliprecedensek
m6gsem
szolg6lhattaka jelen szdmdramindenkinevez6sn6legzaktmutat6ul.Az el6kel6 famfli6k pedig 6ppenaz 6sdk rdgvolt 6rdemeitmdricskdltdkegym6shoz, ez5rt minden l6tsz6lagos,,demokratizmusa"
ellendrea mesztnyicsesztvo anarchisztikusint€zmlny volt, amely az uralkod6raosztottaa m6rleg
nyelv6nekkiv6telezettszerep6t.
Az uralkod6osztdlyfelsdrdtegdtegymdssal
marakoddcsalddokhalmazdvdziillesztette,amely szdmitrailyk6ppenlehetetlenn6v6lt a rendi tipusri szervezkedds.
A t6rsadalomkdz6ps6r6tegei,az l in.szolg6l6emberekm1ga fentin6l is
j6val tark6bbk6pet mutatnak;volt bojdrokt6la fegyverforgat6szolgdigterjed szoci6lis spektrumuk,ugyanakkormindkdt irdnyban nyitottak voltak.
- egyesszem6lyek
Elvben ugyanis- kiv6telesc6ri kegynekktisztinhet6en
szdmdramegvana feljebb kapaszkod6s
lehet6sdge,
m6sr6sztviszontegdszen
a szdzadktizep6igfenn6ll a holopp6 stillyed6svesz6lye.Der6khadukataz
eredetilegnem szabad,,udvari szolg6l6k"(dvorjanyinok),illetve a szabadnak szi.iletettbojdrfik alkotj6k. Aszilzadktizepdreazonbanmfu a dvorjansztvo v6lik a szolg6l6emberekfels6 csoportj6nakrdtegnev6v6.
A szolg6l6emberekMoszkvafennhat6s6ga
al6 keriilve egzisztencidlisan
sokatnyertek,hiszen- mint azt a novgorodikonfiskdci6sreformj6l mutatja
- a korm6nyzatgazdasilgilag
- l6nyeg6benegy kisbirtokosiszinten- stabi
lizfllta helyzettiket.Amivel ezt a - sz6mbanaz :irn.uralkod6 oszt6ly nagy
ttibbs6g6tkitev6 - r6teget egyrlszt h6l6rakiitelezte,m6sr6sztgazdasilgilag
tov6bbrais kiszolgdltatotthelyzetbenhagyta.Ugyanakkore szolg6l6 ,,nemessdgnek"heterogdneredetemiatt nem voltak kciztishagyom6nyai,
nem
tudott m6g kialakulni saj6tosprofilja, nem voltak v6lem6nynyilv6nft6si
f6rumai, szervezetikeretei, amint vdlemdnyesem igen, hiszen nagyon is el
volt foglalva az ,,uralkod6"oszt6lybakeriildsepusztat6nydvel.Legtiibb
energi6jaarra ment el, hogy alu,llezfirja sorait,teh6t val6s6gosan
privilegiz6lt helyzetbekeriiljtin a tdrsadalomban.
v6giil a ftjldbirtokos osztdlyhoztartoznakm6g a ktilijnf6le nem katonai
szolg6lattev6k,
pl. a hivatalnokiappardtus
6s a hadvisel6sre
alkalmatlant6rpebirtokosok.
A moszkvaiuralkod6 viszony6t ezekheza szolg6l6emberekhezmindig
az egys6gesitdsiikre
val6 torekvls hatdroztameg. Mivel hadsereg6nek
derdkhaddttettdkki, 6rdek6ben6llt 6ket gazdasdgilag
6sjogilag felemelni.Ezt
a c6lt szolgflltaa pomesztyebirtokokelterjeszt6se6s a holopp6v6l6s lehejogi kiz6r6sa.Ebbena tekintetbenfeltdtleniilnagyotl6ptekel6re
t6s6g6nek
a kdz€prltegeka r6tegkonszolid6ci6
ritj6n. Enndl tttbb azonbannem 6llt a
nagyfejedelem
sz6nddkdban,
a szolgdl6nemess6g
kollektfvt6myer6s6tnem
segftetteel6 a bojdrs6ggalszemben,hiszenaz el6bbi szervezetlens6ge
miatt
nem versenyezhetett
az ut6bbi kormi4nyzatban
val6 j6rtassdg6val.
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J6l felfogott drdekekffrzt€kazonbana boj6r arisztokr6ciilhoz,hiszenaz
kdpviseleti 6s egybenlegfelsd tan6csad6,v6grehajt66s igazs6gszolgiltat6
szerve,a bojdrdumardvdnaz orszdgbann6lktiltizhetetlenfunkci6t ldtott el.
hogy a
Abban a tekintetbenugyaniskett6shatalomvolt Oroszorsz6gban,
nagyfejedelemkorldtlanhatalmdtsenkinem vontak6tsdgbe,iim a gyakorlati
irfinyitds a boj6rok dolga volt. Amfg a vezet1 appar6tusa rdgi moszkvai
bojrirokb6li4llt,akiket tradicion6lishfis6gkt tott atr6nhoz,ez ahatalomgyakorl6si mechanizmusmegfelel6enmfikijdittt. A fejedelmi szdrmazdsiboj6rok Moszkvdhozkertil6seutdn azt6naz uralkod6 megkfsdrelteaz el6kel6
bojdrokatrdgt1l szolg6l6tdrsaikhelyzetlhezktizeliteni.Onkdnyesencser6lgettevagy konfisk6ltapl. birtokaikat,embereiket,nyilvdnosankorb6csoltatta
meglegtekintdlyesebb
s ezzelelm6lyftettea kdzgondolkod6sk6pvisel6iket,
ban annaka tudat6t,hogy mindening6 6s ingatlanvagyonaz 6 kizdr6lagos
tulajdona,s hogy vele szembenm6g a boj6rdumavezetfjdnek sincs ttjbb
joga, mint a legutolsdholopnak.Sok mindentel6rul6m6dona boj6rsdgon
beli.ilinivellfldsi tendenciaaz als6bbszintetvette c6lba,csakrigy,mint a
szolg6l6nemess6gen
beliil. Amint az addiguralkod6fijldbirtoktulajdon-formdt, az trrtjkbirtokotfokozatosana pomesztyejogdll6s6hozkezdikkiizelfteennekide6ni, rigy fokoz6dikle az uralkod6oszt6ly.Az uralkod6szem6ben
lis 6llapotaaz egysdges
szolgdl6oszt6lykialakul6salett volna,de erre mdg
L Pdterigviirni kellett. Mdr a 16. szdaadkdzep6nazonbanjelent6sl6p6s
tdrtdnt ezen az riton, amennyibena szdzadderek6raa kormdnyzataz egesz
szolg6l6osztdlytdsszeirta,foldjuttat6ssalszolg|latraalkalmass6tette 6s befiildbirtokkal, akit ezekbena besosorolta.Ezutdn csak az rendelkezhetett
roldsi kdnyvekbennyilv6ntartottak,akit viszontitt nyilv6ntartottak,azkatonai szolgiflatotvolt ktitelesteljesfteni.Kezdve az els6 boj6rt6l eglszenaz
utols6szolgdl6emberig.
Ezutdnaz uralkod6 osztillyegyestagjai besoroldsirangjuk szerintkiiltjnsorrendben
bijztekegym6st6l.Legfeliil a boj6rdumatagjai6lltak:ereszked6
a bojdrok, az okolnyicsijok6s a dumai emberek.A m6sodiknagy csoportot
az lf,n.moszkvaiszolgdl6kalkotti4k,szint6ntobb alcsoportraosztva.A harmadik, legn6pesebbcsoport tagtraiaz :d;n.viddki szolgdl6kvoltak, legeldl a
kivdlasztottudvari emberek,majd az udvari bojdrfik 6s legv6gtil a vdrosi
ebbena rendszerbenis
bojdrfik. Az el6kel6sdg,a szdrmaz6s
term1szetesen
meghat6roz6szerepetjdtszott,6m az egyesrangok kdziitt a hatdrvonalak
nem voltak olyan 6lesek,hogy eggyel- nagyonkiv6telesesetbentdbbelne lehessenel6reugornia t6rsadalmihierarchi6ban.
Az eddigiekbena vil6gi nagybirtokurair6l esettsz6, de nem feledkezhetiink meg ^z 6ri6si kiterjed6sfiegyh6zibirtokokr6l sem.
Az egyhdzifdldek n6pess6get6rsadalomvolt a tdrsadalomban- mind
gazdasdgisrilydt,mind pedig privil6giumait illet6en. Jelent6s6ge
eredetileg
kordnak egyetlen
politikai srily6b6l kdvetkezett,hiszen a sz6ttagolts6g
,,iissz-keleti-szl5v"int6zmdny6ttestesftettemeg, amely a mongol uralom
sz6alatt is meg6riztekiv6lts6gait,6s az ,,oroszegys6g"letdtemdnyes6nek
mftott. Siker6nekegyik titka az 6lland6sdga:atatdr h6ditdstkovet6 300 6v
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alatt az orosz egyh6zf6,a metropolitaal6tartoz615 piispdksdgcsak eggyel
gyarapodott,teh6taz egyhdzszeryezet
gyakorlatilagvflltozatlanmandt.Igaz,
a firenzei zsinat ut6n, 1458-banebb6l h6t a Litvdn Nagyfejedelems6gben
rij onnan szervezflddttmetrop6liafennhat6sdga
al6 keriilt.
Az dltalunk tfugyaltid6szakban- kiilijndsena 14. sz6zadt6ll6aaslendiiletet vett kolostoralapftdsoknak
kiisztinhet6en- a kolostori birtokok emelkednekigazdnnagyjelent6s6gre.Oroszftjldtjn egy szerzetesrend
honosodott
meg, amely a gtirdg Athoszhegyi kolostorokmint6ji{raeredetileglf,n.kinovion jellegfrkolostorokatalapftott- a 16. szdzadigmintegy k6tsz6ztitvenet.
Kdziiltik n€h6ny- fgy pl. a Troice-Szergijev,
a Kirillo-Belozerszkijvagy a
Szoloveckij- igen komoly t6rsadalmi-politikaiszerepetj6tszott.Tehetteezt
els6sorbangazdasdgihatalm6nakkdsz0nhet6en,
hiszenpl. a Troice-Szergijev-kolostor majd negyedmilli6hekt6r fiilddel rendelkezett,a Szoloveckijkolostor pedig az orszdgegyik legnagyobbs6kitermel6je,-forgalmaz6ja
volt. Nem 6rthetetlenezek ut6n, hogy az orosz kolostorok sokkal inkdbb
hasonlitottakegy er6dszerfienmeger6sftettv6rbirtokhoz,az orosz szerzetesekpedig a fdldesurakhoz,mint az djtatoskodds
otthondulszolg6l6celli4khoz
meg elm6lked6bar6tokhoz.S bdr olyan m6donnemtudtaka mezigazdasilgi
termel6sfjft6iv6 v6lni, mint n6hdnynyugati szerzetesrend,
az azonbantagadhatatlan,hogy a korabeli Oroszorsziigban
a legkivdl6bbgazd6lkod6k
voltak- hiszen,a vildgi fdldesurakkal
ellent6tben,
ez volt a f6 foglalatoss6guk. Nem 6llftjuk persze,hogy a gazdasdg
iigyein kfvtil mdssalnem tor6dtek, hiszen az egyhdzi mriv6szetekfrzlse, az oktatds,az alamizsnaoszt6s
ter6n is a legtiibbetv6llaltdk - 6m dsszehasonlfthatatlanul
kevesebbet,mint
erre,,szakosodott"
nyugatitestvdreik.
Es az orosz szerzetesek
$tvdgyaegyre csak n6tt - nem vdletleniil v6lik
a kolostorifdldek igye az eg6sz,,hosszi"16. sziaadegyik legneuralgikusabbpolitikai-ideol6giaikdrdds6v6.
Ezzel a k6s6bbiekben
rdszletesen
foglalkozunk.A korabeli orosz t6rsadalomr6lfrottakatlezdrva,tisszefoglal6an
annyit emelhettinkki, hogy az egyhdzinagybirtok6s al6vetettn6pess6ge
bdr sok6ig sokkal tiibb kivrfltsdggalrendelkezett l6nyeg6ttekintve alig
kiiltinbijzdtt a vil6gi birtok t6rsadalmiiisszetdtel6t6l.
Csak sokkal szervezettebb,koncentr6ltabb6s ebb6l kovetkez6enhat6konyabbvolt. Nemhi6bavetett 16 szemeta nagyfejedelmihatalom.
Az orosz ,,hosszri"16. szdzadgazdasdgdr6l
6s ti4rsadalm6r6l
sz6lvamegkeriilhetetlennekl6tszik n6h6ny,az orosz fejl6d6s sajdtoss6gaitmegragadni
kfv6n6 dltaldnosmegjegyz6s.A mez1gazdasdgi
rendszerek6s a mfvel6si
technikaelmaradotts{ga,a natur6lis gazdasdgegyeduralma,az embrion6lis
6ru- 6s p6nzviszonyok,
a kezdetleges
kdzmfivessdg,
a mdg er6tlenkereskedelem6s a gyengev6rosokaz eur6paitort6nelemnekegyj6val kor6bbi id6szakdtiddzik fel. A nagyfejedelmibirtokok, az (tn. ,,6llami" ftjldek 6s ezzel
egytitt a m6g a jobbdggyd v6l6s el6tti dllapotbanl6v6 ,,szabad"parasztok
tflsrilya, valaminta rabszolgajog6ll6srit6rsadalmielemekrelatfvenagysz6-
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ma szintdn az archaikusvondsokmeghatdroz6szerep6r6ldrulkodik. Ezzel
rfmel a vil6gi nagybirtokokviszonylagosgazdas6gijelent6ktelens6ge
6s dlland6 ,jogi" devalv6ci6jacsakrigy,mint a rendkfviil heterog6n,irott, rdgzitett jogokkal nem rendelkez6fdldbirtokosr6teg 6s a korporatfvprivil6giumokat nem ismer6 v6rosi lakoss6g.A szdzadnagy reformja, a pomesztye- amelyetegyestiirt6n6szeka t&6k timd4 a
rendszerorganikusbevezetdse
bizdncipr6nium vagy akazanyi szojjurgalegyszerfi6tv6tel6nektartanakszint6n an6l 6rulkodik, hogy akkor, amikor Eur6p6bana fdldbirtokos nemess6gfiildtulajdonjogamdr r6gt6lfogva szent6s sdrthetetlen,oroszfiildijn
f6 jellemz6it 6s funkci6j6t tekintve a kora feuddlisfrank beneficiumhozhasonl6, felt6telhezkdttitt fdldbirtokformakezd eluralkodni.
Sokan, sokszorhasonlftott6kaz oroszberendezked6st
az azsialhoz.A
viszonyainakeddigiekbenbemu,,hosszri" 16. szdzadgazdasdgi-t6rsadalmi
tatott saj6tossdgai
nem t6masztjdkal6 ezeketa jobbdra politikai indittat6sri
- csakrigy,mint b6rhol Eur6p6bana jel6ltal6nosit6sokat.
Oroszorsz6gban
zett id6szakban- a parasztigazdas6gokb6l
6s a fdldesrir saj6tkezel6s6ben
l6v6 majorsdgb6l6116
rin. kett6s szerkezetfinagybirtokvolt a meghatdroz6,
a ti{rsadalomk6pe pedig a ftjldesurak6s a parasztokeur6paitfpusri dichot6mi6jdt mutatta.Az orosz kdplet az eur6paipreindusztri6lisgazdas6g6s
jellemz6jegyeit viselte;alapvet6en
t6rsadalom
feud6lisjellegfinekmin6stilt.
A ,,k6s6n1rkezett"eur6paindpekhezhasonl6an,a nyugati centrumhozk6pest ttibb dvszdzadoslemarad6sbanvolt, amit m6g ncivelt, hogy az els6
- kimaradt.Az eur6paifeudafelzdrk6zdsilehet6s6gb6l- a 13. szdzadban
jellegzetess6geit
lizmus meghatdroz6
magdnviselte - i4mm6g a kelet-k6zdp-eur6pai,,sliritett",,,6sszevont"fejl6d6sfi6llamokfeudalizmus6n6l
is kevdsb6tagolt, csdkevdnyesebb
6s eltorzultabbformdban.Az eur6paikora
feudalizmustmeghatdroz6patrimoni6lisrendszervolt rd a jellemzl m€g a
16. szdzadban
is. A szdzadban,
melynekdppenaz a legddnt6bbjellegzetessdge,hogy a feudalizdl6d6shosszanelhriz6d6,vontatott folyamata orosz
fiildtin nagy lendiiletetvesz,6s egy archaikusszintenmegszildrdul.Amfg a
Nyugat kifel6, addig Oroszorszdgbefel6 megy a feudalizmusba.

A[am 6s politika
AZ OROSZ
FdLDEK,,OSSZECYOTTESE''
Az orosz ,,hosszli" 16. szSzadotaz a III. Ivdn nyitja meg, s bricsfztada
egyben az el6z6t, aki legal6bb annyira a 15. szdzadtipikus figurdja is.
Moszkvafelemelked6s6nek,
de dszakkelet-oroszorszdgi
vezetl szerepettir6kenys6g6nekis 616tanrijamdr gyerekkor6t6lkezdve.Apj6t, II. Vaszilijtaz
a nagyb6tyjavakfttatjameg, taszftjale egy id6re tr6njr4r6l,akinek k6retlen
venddgszeretetdt
magais dlveznik6nyszeriilalig hat6vesen.S kdt 6v mrilva
mdr tdrsuralkod6atyja mellett, aki k6s6bb,els6k6ntaz orosznagyfejedelmek kdziil, megtileti testv6r6t,az lvtizedesbelvisz6lyokutiin megszabadul
minden riv6lis6t6l, s fi6nak l6tsz6lagegys6gesfejedelems6get
hagy hdtra.
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(balra)6s gabona6rl6s
II. Vaszilijmegvakftiisa
(obbra)
Srilyosiiriiks6g ez. Egyfel6l az egykori Kijevi Ruszteriilete,de legal6bb
az oroszfiildek ,,6sszeszed6s6nek"
mindenmoszkvaifejedelemren6zvek6telezf programja, m6sfel6la r6szfejedelemsdgek
rendszer6nek
tov6bb6l6se.
Hi6baharcoltugyanisegdsz6letesor6nII. Vaszilija rokonfejedelmekellen,
hal6lakor6 sem vonhattaki mag6taz oroszszok6sjogal6l, s a legid6sebb
firi dccseinekmagais rdszfejedelemsdgeket
adomdnyozv6grendelet6ben.
III. Iv6n nfgy €vtizedesuralkodds6naksikertiirtdnetearr6l sz6l, hogyan
ragadja mag{lrozkiv6r6ssal,sz6p sz6val,er6szakkalegy kiv6tel6vel az iit
testv6rfejedelems6geit,
s ugyanolyaneszktiztikkel
hogyan,,szedeget
dssze"
milli6nvi km' 6szakkelet-orosz
ftildet.
ElsOk6ntaz egykor biiszke ,,NovgorodNagysdgosIJr" 6llamdt,a Novgorodi Kiiztdrsas6got,amelynek teriilete j6val meghaladtaa Moszkvai
Nagyfejedelems6g6t.
Novgorodleigdzdsanak
6s beolvaszt6s6nak
tdbb stdci6n 6tivel6,ktizel h6rom6vtizedestiirtdneteL47l-ben egy szabillyoshdbonival veszi kezdetdt,dm a legnagyobbcsapdsta bdke6veijelentik majd, ami-
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kor a m6r tdrgyalt m6don sz6tverika novgorodi birtokszervezetet6s a tdmegeskitelepft6sekkelaz arisztokratikuskdztdrsas6g
trirsadalm6tis. Novgorod fvszdzadokonkereszttila legeur6paibborosz vdros volt. Azzd tett6k a
Nyugattal folytatott 6l6nk kereskedelmikapcsolatai6s a fennhat6sdgaal6
tartoz6 mez6gazdasdgivid6k tagolt feud6lis struktrirdja.A legdlesebben
azonbanpolitikai berendezkeddse
t6rt el a moszkvait6l:a fejedelmihatalmat
csak szigordfeltdtelekkeltolerdl6 oligarchikus,demokrdci6ja"kiildn fejl6ddsi alternativ6t kinillt oroszfdldon. III. Iv 6n lezdrtaezt az utat az oroszok
szdmdra.Nem sokkalk6s6bbaztdnsor keriil az Eszakkelet-oroszorszdg
f6hatalm66rtvfvott harcbanoly sokdig fd rivdlis, a Tveri Nagyfejedelems6g
csatol6s6rais, amelyeta tr6ntirokds, Ivan lvanovicskap meg.
IIL Ivdn e sikereitjelentdsmdrtekbenannakkdszdnhette,
hogy az 6vszdzadosellensdgek,a tat6roksajdtmagukkalvoltak elfoglalva:az Arany Horda felbomlott,6s a belvisz6lyokmeggyengftett6k
ut6d6llamait.1480-banaz
rin. Nagy Horda vezdre,Ahmedk6n ugyannagy seregetvonultatottfel I[.
Iv6n ellen, de az Ugra foly6 kdt partjdn az ellensdgescsapatok,,farkasszemetn6znek"egym6ssal,majd a tat6rokelvonulnak.Az oroszt6rt6netfr6s,
de a ttirtdnelmihagyomrinyis ett6l az abszurdpillanatt6l szdmitjaoroszorsz6gfiiggetlens6g6ta tat6roktdl,ami abbannyilv6nult meg, hogy IIL Ivdn
megtagadtaa kdvetelt ad6 kifizet6s6t.S b6r erre m6r kor6bbanis sor keriilt,
amint k6s6bbaz ellenkezdj6reszintdnlesz m6g p6lda,a l6nyeg:az oroszok
ett6l kezdvehiszik el magukr6l,hogy vdglegmegszabadultak
a tat6r ig6t6l.
Ez a ti4rsadalmipszich6zisbanbe6llt vdltozdsegy sor ldnyegesktilpolitikai
j6rt.
kovetkezmdnnyel
Els6sorban zavartalanndtette Eszakkelet-oroszorszdg
Moszkv6t6l m6g
fiiggetlen fejedelems6geinek
beolvaszt6s6t,
s ezzel p6rhuzamosan
er6ket
szabadftottfel a Litv6n Nagyfejedelemsdggel
folytatott hdbordkban,amelyeket az ,,6si fdldek" visszah6ditds6nak
jelszavdval vfvtak a mindenkori
moszkvainagyfejedelmek.
Az ,,6siftjldeken"el6sz<ir
a,,nagyorosz"
fijldeket
6rtettek,k6s6bba fogalombabelevettdkm6g a ,,feh6rorosz"(belorusz)6s
a ,,kisorosz"(ukr6n) tertileteketis, majd szinte6szrev6tleniiltov6bb b6viilt
a jelent6startalom,
s m6r nemcsaka keleti szl6vn6pess6g
lakta vid6kek6rt
folyt a ktizdelem.A Moszkvakcjriil szervez6d6oroszi{llam rijsiitetfifiiggetlens6g6nek
bizonysdgatovdbb6az,hogy a nagyfejedelem
kcjveteimegjelennek n6h6nyeur6paiudvarban;j6rnak a ndmet-r6maicsdszfunill6s a mi Mdtydskirillyunkn6l is, hogy sztivetsdgesekre
leljeneka Litv6n Nagyfejedelems6gelleni harcban.Eur6paazonbana tdrtik vesz6llyelvan elfoglalva,igy az
els6 t6tova ldpdseketnem ktivetik rijak. De legal6bba fiatal 6llam megmutatta magdt,s6t a csdszdrralfolytatott 6rintkez6sbenragaszkodotta ,,cdr"
megsz6lft6shoz,
6s a hivatalosdokumentumokon
megjelenika Habsburgok
k6tfejrl sasi{nakbizdndl:a stiliz6lt orosz v6ltozata.Moszkvai oroszorszdg
nemzetk<lzipresztfzs6nekntivel6s6tegy6bkdnt6ppen a mdr 6vtizedekkel
ezel6ttelbukott Bizfinc nimbusz6t6lv6rt6k legink6bb,ezdrt villasztottam6sodik feles6g6neka hamar megtizvegyiiltnagyfejedelem
SophiaPaleologoszt,az utols6 bizfinci cs6szdrunokahrig6t.
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Nem trilz6s azt {llitani, hogy III. Iv6nnak a legttlbb baja a csal6dj6val
volt. A szdttagolts6gkor6nakorosz tortdnetdtismerve,abbannem tal6lunk
k6t testv6re1480-banatatdr fenyesemmimeglep6t,hogy a nagyfejedelem
get6stkihaszndlvafellazadtbdtyja ellen, 6s sikeriilt is komoly teriileti adom6nyokatkicsikarnia. 1490-t6l azonban,amikor meghaltaz els6 hazassdgb6l szfumaz6tr6niirtikiis,Iv6n, a moszkvai6llam politikatdrtdnetdtaz ut6bbi
Dmitrij nevfi fia, teh6t III. Iv6n unok6ja,valamint a SophiaPaleologoszt6l
mindtissze4 6vvel iddsebbVaszilijkiizdtti kiizszdrmaz66s unokabccs6n6l
delemhatfirozzameg.A sok fordulatothoz6tdrtdnetbennemteljesenvil6gos
III. Ivdn magatartdsa.
Az orosztjrdkdstjd6sirend ez esetbenaz unokajogait
preferfllta,6s6t tdmogattdka hagyomdnyokat6s a r1gl rendet firizni kfv6n6
boj6rok is. KezdetbenIII. Iv6n szintdntartja magdtaz 6si szokdsokhoz,6s
az ez ellen dsszeeskiiv6Vaszilijt lecsukatja,az 6t tdmogat6boj6rfikat lefejezteti,6s Dmitrijt szfnpomp6skiils6s6gek6s biz6nci szertart6srend
szerint
t6rsuralkod6vdkorcndztatja1498-ban.Egy 6v sem telik azonbanel, 6s az
ismdt l6zad6 Vaszilij megkapjaa ,,Novgorodi6s Pszkovi Nagyfejedelem"
cfm6t, amelyet rijabb h6rom 6v mflva felvdlt a ,,Moszkvai6s Novgorodi
Nagyfejedelem"titulus 6s rdad6sulaz ,,EgdszOroszorsz6guralkod6ja"cfm,
amelyet az apa,III. Iv6n mdr 1485-t6l visel. Ezzel egy id6ben az unok6t
anyj6val egyiitt szdmfrzlk.
A csalddiviszonyokalakul6srira
komoly hat6ssalvolt III. Iv6n bonyolult
kapcsolataaz egyhdzzal.A sz6ttagolts6gkor6banegys6g6tmeg6rz6orosz
A p6p6k
egyhilzmor6lis tekint6lydtjelent6senmegtdpaztdkaz 9vszdzadok.
6s szerzetesekmindenfajta kicsapong6sdt6lhangos a korabeli ,,kcizvdlem6ny", nagy volt a szewezetifejetlensdg,a szertartdskiinyvek
hemzsegtek
a tudatlans6gb6lered6hib6kt6l. Elharap6zottaz egyhazitiszts6gekp1nzzel
val6 megv6ltdsdnakgyakorlata.F6leg ez ut6bbi, valamint n6h6ny hittetel
ellen ldpett fel tucatnyi labalista, a korabeliek6ltal ,,zsid6z6nak"csrifolt
j6val nagyobbjelent6s6giiketaz aderetnekNovgorodban.Sz6mar6nyukn6l
ta, hogy komoly p6rtfog6ratal6ltak el6szdr a tr6ntjrtikds,Iv6n, majd fia,
Dmitrij udvardban,s6t egyikiik, Fjodor Kuricin egyenesena nagyfejedelem
kiiliigyek6rt felel6s f6hivatalnokalett. III. Iv6nnak tobb oldalr6l is kap6ra
jdttek, ez1rt bdnt oly nagyvonahianveliik a spanyolinkvizfci6s elj6r6sokat
siirgetdGennagyij6rsekmindenkirohan6saellendre.III. Iv6n ugyanisegyh6zi iigyekben is drv6nyesftenikfv6nta f6hatalm6t,ez€rt igen fesziilt viszonybanvolt az orosz metropolitdval,aki els6sorbanaz egyhdzibirtokok
konfiskdci6jamiatt ndzettferde szemmel16.S mivel az eretnekektdmadtdk
a kolostorokintdzmdny€t,lvdnsakkbantudta veltik tartani a hivatalosegyhdnat.Sorsukmajd csakakkor pecs6tel6dikmeg,amikorIv6n vdglegelddnti
a tr6ndriikl6sk6rd6s6t.
Nem 6rthetetlen,hogy az eretneksdgelleni harcbana hivatalosegyhdza
legtdbbt6mogat6stSophiaPaleologosz6s fia kiirnyezetflb6lkapta.Az unitus
giirtigiik a Nyugattal val6 kapcsolatfelv6telben
segftettek,6s az inkvizici6
gyakoroltak
val6ban
hat6st
nagy
az orosz egyhazf6kre.A ka,,eredm6nyei"
tolikus Nyugat hatdsaterm6szetesen
igen korl6tozottvolt, 6s csak nagyon
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rtivid ideig tarthatott: addig, amfg volt rem6ny a Habsburgokkalkiitend6
szdvets69re.
Az egyhdzi 6let reformj6ra azonbanval6banmeg6rettaz id6. Jellemzl
m6don, az eretnekekkelszembeneln€26rij metropolitdt,Znszimdta bor
m6rt6ktelenllvezete miatt kellett elcsapni.Az els6sorbana kolostori 6let
megreform6l6s6t
c6lul tfrz6k6t befoly6sosirdnyzatv6giil a hivatalosegyhilz
kijreib6l keriilt ki. A biz6nci hdszilkhazmus
emllin nevelked6,a zajos kolostori 6lettdl elvonul6 6s a pusztairemetes6getv6laszt6NyiI Szorszkijaz
ld,n.iinzetlenekvezetf alakja lesz. Tanitdsukkiv6ltk6pp szimpatikusvolt a
mindenkori nagyfejedelemszdmdra:6k ugyanis ellenezt6k a kolostorok
ftildtulajdonl6sdt.veliik ellentdtbena volokalamszkikolostor alapit6ja,Joszif volockij a harcos egyhazkdpvisel6je,aki a szigorrireguldn6s a teljes
aldvetetts6gen,
komoly munk6n 6s anyagi gyarapod6sonalapul6 kolostori
6let gyakorlatdthirdette.o maga6s hfvei, tanitvfinyai,az :frn.joszffidnusok
komoly szolg6latokattettek a nagyfejedelmihatalomisteni eredet6nekideol6giar alfltdmasztdsaterdn,ez1rt a moszkvainagyfejedelmeksz6m6ra szint€n
kedvesekvoltak. Hol egyiktiket,hol mdsikukattolja hdt el6re hosszri6vtizedeken6t a korm6nyzat- ahogy 6pp politikai 6rdekeikfv6nj6k. 1503-ban
p6ld6ul, amikor iisszehfvjdkaz egyhdzizsinatot- deklar6ltanaz 6zveggy6
v6lt p6pd{<sors6nakiigy6ben-, a nagyfejedelemfel akarjavetni a kolostorok fiildbirtoklds6nakprobl6m6j6t.Pr6bdlkozdsakudarccal v6gz6dik,a jo- nem 6rthetetlenhdt, ha ezt ktivet6enegy
sziflj6nusokgylzedelmeskednek
ideig a nagyfejedelem
az,,dnzetlen"bar6tokatt6mogatja.
A nagyfejedelem,akit mfu III. Vaszilijnakhfvnak,hiszenatyja 1505-ben
elhaliflozik.Teljes a folytonossdgazonbana k6t uralkod6skciziitt, e d6tum
semmilyencezurdtnem jelent a ,,hosszri"16, szazadban.
III. vaszilij j6val
kedvez6bbfelt6telek kiiziitt l6pett a tr6nra, mint el6dje, aki a munka iehez€t
m6rrelv€gezte.
A politikairdnyaadottvolt, a mintdkkdszen6lltak,csaktov{bb
kellett mennia megkezdettriton.Perszea sikereketVaszilijnaksemadti{kolcs6n.Az ,,orosz"ijrdkl6sirend 6tka szint6nsfjtotta 6t: III. Iviin v6grendelete
6t rdszfejedelems6get
kiiliinitett el, s vaszilijnakdvtizedekbe
tellen,amfgazok
szdmdturalkoddsav€g6reegyrecsiikkentette.A16. szazadelej6nugyanakkor
m6g olyan 6si oroszftjldek 6izt€k meg tindll6sdgukat,
mint apszkovi ,,Kiizti4rsasiig"
vagy aRjazanyiNagyfejedelems6g.
1510janu6rj6ban
azonbanleemelik 6s Moszkv6baszfllitjdk a pszkoviiin6ll6s6gotszimboliz6l6vecseharangot,
majd r52r-ben Rjazanyn6vlegesfiiggetlensdge
is megszfnik.Kiil6n6senez
ut6bbi keriilt sokba III. Vaszilijnak, hiszen ezt megel6z6ena megerdsiidtitt
krimi tati4rokeg6szMoszkv6igel6rtek,6sism6tad6fizet6srektiteleztekaz orosz
nagyfejedelmet.
III. vaszilij fen6kigisszaa megalintatas
keserfipohardr:t6vol,
volokalamszkban
vdrja sorsabeteljesiil6s6t,
amint giiriig pecs6t6re,
Jurij rrahanyiot oklevelet6llft ki az oroszfiiggdsdgiviszonyr6la gy6z6nek,Muhamed
Girej kdmak Az rijabb tati4rfennhat6s6gazonbannem tart €vsztzadokig,csak
n6hr4ny
hdtig, amfg a lc{nt nogaj riv6lisaimegiilik. Az esetazonbanm6g nainti a nagyfejedelmet,
gyobb 6vatoss6gra
aki egyre ttibb csapatottart a d6li
hatdrviddken,6s sokukatigyekszik letelepiteni.
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Ez ann6lkdnnyebbensikeriil neki, mivel a nyugati hatdrsz6lenm6r tfl
van tdbb hadjdraton6s egy sikereshdbonin, amelynekeredmdnyek6ntaz
orosz seregek,annyi sikertelenpr6b6lkoz6sutdn, 1514-benmegh6dftott6k
elleni harcbannagy
Szmolenszkel
6s kdrny6kdt.A Litv6n Nagyfejedelemsdg
segfts6getnyfjtottak azok a nyugati orosz fejedelmek,akik az 6vek sor6n
Az egyik
fdldjeikkel egyetemben6t6lltaka moszkvaifejedelemszolgfilatdba.
ilyen fejedelem,GlinszftTrokonalesz III. Vaszilij rij ar6ja,miut6n els6 feles6g6tmedd6sdgemiatt apdc6nakk6nyszerfti.
IIL Ivdn 6s III. Vaszilij uralkod6sakdziitt csaka stflusbanvan kiil6nbs6g.
k6nyszeriilt- meg saj6tcsal6dAz apa eg6sz6let6benkompromisszumokra
j6val is. Azt is le kellett nyelnie, hogy az egyhdzgy6vdnakb1lyegezze.
Szfv6s,c6ltudatosmunk6valazonbanv6giil is mindig keresztiilvitteakaratdt.
Uralkod6sav6gdnolyan hatalmathagyott frdra, amelyetnem volt tandcsos
megk6rd6jelezni.A firi m6r t6nylegesen
6s elismertenautokrdto4egyeduralkod6, olyan kiterjedt hatalommal,amilyetnemigenismertekEur6p6ban.Di
cs6ret6relegyenmondva:az iirtiks6ggelj6l s6f6rkodott.Kiilpolitikai sikereit
l6ttuk, a belpolitik6ban pedig minden el6dje 6ltal alkalmazott eszkiizzel
igyekezetta moszkvaiboj6rsdgot,a szoLg6l6
nemeseket6s az egyhdzatmag6hozldncolni.
A k6t uralkod6 sikeresenbirk6zott meg az ijjdszervezfiddorosz 6llam
el6tt 6116f6 feladatokkal.A ttirt6neti irodalom gyakranhasonlitja 6ket az
eur6pai,,rij monarch6khoz",VII. Henrik:hez,
XI. Lajoshoz,Ferdindndhoz6s
Izabelldhoz.Val6bansok a hasonlatossdg
abban,ahogya ,,r€gi rend" helyre6llft6s6nakjelszav6valvalami fjat k6szftenekel6. A gytikerek6s a tradfci6k azonbanmer6benmdsokvoltak orosz f<ildiin,mint nyugatabbra,ez6rt
hiba lenne a centralizdltmonarchiamegalap(t6inaktekinteni 6ket. Eur6p6ban ez ugyanis a rendi monarchi6b6ln6tt ki, 6s a centrallzdci6az 6ru- 6s
p6nzviszonyokjelent6sfejlettsdgiszintjdnment v6gbe.Oroszorszdgban,l6thattuk,nem ezena tdrsadalmi-gazdas6gi
alapzatonttirt6nik az egyesftds.Az
- funkci6j6tj6l megoldott6k,6s nagy l6p6Sllamkiilsd - v6dekez6-tdmad6
sekettettek a tov6bbi sikereketmegalapozd,egyszersminda korabeli orosz
fejl6d6snekegyediil megfelel6katonai monarchiakialakft6sater6n.
Az igazi megold6srav6r6 feladataz 14626s 1533kiiziitt meghdromszoroz6d6birodalom irdnyitdsavolt. Ennek gyakorlataj6l p{lddzzaa centraliz6lt illlamigazgatdstdrt6nelmikorl6tait. III. Iv6n rigy kivdnta korm6nyozni
lassangigantikusm6retfiv6duzzad6orszdgdt,mint amikor m6g csakegy kis
foly6cskavdlgydbenhfz6dott meg a MoszkvaiFejedelemsdg.
Minthogy az
apr6cskafejedelemsdgaddigi ir6nyit6s6taz udvari appardtusv6,gezte,k6s6bb egy-egyrijonnanMoszkv6hozkeriil6 teriiletnekis l6trehozz6kudvari
fuilnyitdsdt,s azt Moszkv6baktiltdztetik.Ebbenegyel6reki is meriil akdzpontosit6s,6s az adott teriilet kiil6n6ll6samegmarad.Ez6rt IlI.Iv6n megpr6b6lkozik azzal, hogy legal6bb a bir6skod6stegys6gesftse,
s kiadja az
I497-es Tbrvinykdnyvet(amelyneklegmaradand6bb
cikkelye a parasztok
Gyiirgy-napkortdrtdnd szabadktiltiiz6s6nekrtigzft6se),illetve, hogy a kdzponti irdnyft6st funkcion6lis alapokrahelyezze,s elterjeszti az izbdkat, a
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kds6bbikcizpontikorm6nyszdkek,a prilaizok el6deit. Azok azonbanl6nyegiiket tekintve nem mentekt:d,la sz6ttagoltsdg
kor6nakdgynevezettmegbfzott bojdn intlzm€ny€n,amelynekaz volt a l6nyege,hogy a fejedelembi- egyszerimegbfzonyosmeghatdrozotttigyek kivizsg6ldsdra,megolddsAra
zdsk€nt- kikiild egy boj6rt a segit6ivel.De m6r ezek is el6revetftett6ka
funkcion6lis 6s teriileti alapon nyugv6 int€zmlnyek hat6skiiri 6tfed6seit,
amelyekj6 m6sf6l szilzadutiin teljes anarchidbatorkolltak.
A helyi kdzigazgatdspedig tov6bbrais a t6pl6ldsrendszer6nnyugodott,
teh6t a nagyobbkdzigazgatdsiegysdgek,az ujezdeksz6khely6rehelytartdkat, a volosztyok6l6re pedig volosztyeleket(6rdsf6ndk6ket)kiildittt a korrndnyzat,s ezeka tisztsdgvisel6kaz ir6nyft6sukal6 rendelttertilet lakosait6l
jovedelmet6lveztek.Ideiglenes,egy-k6t6vre sz6l6 megbizameghatdrozott
t6sukalatt igyekezteka legtdbbetkiprdselnia lakossdgb6l,
s ebbdliigyekezettikbenbizton sz6mithattaka f6vfuost6l val6 nagy tdvolsdgoksz6mukra
dlddsosvolt6ra. Kcinnyenbel6that6,hova vezet,ha egy-egyteriilet feje,
a helytart6,aki egy szemdlybenvolt kormi4nyz6,bir6 6s hadvez6r,hajlik a
megveszteget6sre,
hovatovdbbaz politikdjdnakegyetlenvez€rl6elv6vd v6lik. A helyikdzigazgat6stehdtanarchisztikus6llapotokatmutatott,nemhi6ba
panaszolti{kezt a korabeli publicisztikaimfivek, gyakranegdszena boj6rok
ostoroz6bir fllatdba 6tcsapva.
A korm6nyzata 1.6.szdzadels6 feldben vdgig harcot folytat az dllam
szdmdraigen kdrosjelens6gellen, s fokozatosanmegnyirb6ljaa helytart6k,
volosztyelekhat6sktirdt.Ez€rt hozzdk l6tre p6ld6ul a vdrosi prikazcsikok
intdzm1nydt,amely az ad6kivet6s6s -behajtdster6nveszki fontoskiv6lts6gokat a helytart6k kez6b6l.A tendenciatehdta helytart6khatalmdnak,jelent6s6g6nek
cstjkkent6se
volt, amelyegydbk6ntaz egyest6pl6l6siegysdgek
rohamos oszt6di4sakiivetkezt6benmagdt6l is gyengiilt. ut6bbiak teh6t a
szolgdl6nemesekjtivedelm6nekkiegdszitds6ben
megnyilv6nul6funkci6juk
bettilt6s6resemlettek alkalmasak,s ez megteremtette
annakre6lis feltdtel6t,
hogy megsztintessdk
6ket, s ezilltal a helyi klzigazgat1scs6dj6t is felsz6molj6k. Ehhezazonbanaz kellett, hogy m6s forr6sokb6lel6 tudja teremteni
a korm6nyzata szolg6l6nemessdg
kiegdszft6jiivedelm6t,amire a 16. sz6zad,
els6 fel6ben m6g nem mutatkozottlehet6s6g.Ez6rt a t6pl6ldsirendszera
mindenki szfimdranyilv6nval6 korszenitlens6ge
ellen6rc az eg6sztdrgyalt
korszakbanfennmaradt.
A REFoRMID6szar
(A HATALOM
ESe SOTARSAC
nEAlroMpRoMrsszuMA)
A 16. szdzadels6 fel6benfolytatott egyesit6/h6dft6kiilpolitika, valamint a
novgorodikonfisk6ci66s egy6bhasonl6megold6sok
azt mutatt6k,hogy III.
Iv6n 6s III. vaszilij kormdnyzatameglehetdsentudatosanhaladt az adott
felt6telekkijztitt egyediillehetsdges
fton. Ami paradoxm6donnemjelentett
mdst,mint g<ircsds
ragaszkod6st
a 169bevdltgyakorlathoz.A moszkvaiuralkod6k egyetlenelvet ismertek:,,a fejedelemsdgem
az iirtjkbirtokom" elv6t,
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IV. Iv6n 16. szdzadiportr6ja

ami most csupi4nannyibanm6dosult,hogy m6r egy eg6szbirodalmattekintettek saj6t tulajdonuknak.A kora feud6lisuralkod6 patrimoni6lishatalma
ezzel fltdrdkl6diittegy m6sik tdrt6nelmi szakaszra,6sannak saj6tosszfnezetet adott.
A ttjrtdnelemgroteszkjdt1ka,hogy enneka megrijul6snaka konzervativizmus volt a z6loga.A totdlis hatalomra6piil6 katonaimonarchiaigy szervesenkiivetkezettaz el6z6 tdrsadalomfejl6ddsb6l.
Azt a struktrir6tannyiban
fejlesztettetov6bb,amennyibentov6bbniivelte az uralkod6hatalm6t,illetve
megakasztotta
korl6toz6s6nakaddig kialakult csiraform6it,amivel l6nyeg6ben megakad6lyoztaa feudalizdl6ddsifolyamat el6rehaladds6t,
6s a t6rsadalmategy archaikus,kev6ss6tagolt szintenmegmerevftette.
IV. Ivdnnak a szdzadktizep6nezdrttulajdonk6ppennem volt m6s dolga,
mint hogy az elfidei Sltal gyakrant6tov6n6s sz6rvi4nyosan
kezelt m6dszereket egys6gesrendszerrangj6raemelje,illetve az irdnyitdsidej6tmrilttechnikai megold6saitkorszerdekrecser6ljefel. Amikor IV. Iv6n gyermekkor6nak anarchisztikusbojdr klikkharcai ut6n az orszdgirdnyitdsakb. 1549-t6l
az ld;n.IzbrannajaRada (KlvdlasztottakTan6csa)kezdbekeriilt, el6sziir tdrt6nt kfsdrlete katonai monarchia6tfog6rac\onal\z6l6sdra.
Az 1550-es6vek
ezdrt kaphattdka ttirt6neti irodalombana ,,reformid6szak"nevet.
De ebbea vonulatbailleszkedettm6r IV. Ivrin anyj6nakrdvid ideig tart6
r6genss6geis. Jelena Glinszkaja p€ld6t mutatott fi6nak a ftildadomrinyok
jog
takar6kososztogat6sa,
a kiil6nf6lead6-,vdmmentess6gek
6s bir6skod6si
szfikmarkrim6r6se,illet6leg a helyi kdzigazgatds6l6n 6116helytart6khatalm6nakmegnyirb6l6sater6n.Mivel pedig a r6gensn6halfllaut6ni boj6r kormdnyzat szakftott ezzel a gyakorlattal, az 1549-esMegbdkdldsGytil4sdn
meghirdetettreformpolitikaJelenaGlinszkajaidej6heznyrilt vissza.
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A korm6nyzatelgondol6saitj6l szemldltetikazoka k6rddsek,amelyeket
a cdr felsz6litflsdraaz egyhflzizsinat fillitott risszea bojdrok 6ltal kidolgozand6 reformjavaslatokszdmdra.Ezekbenkil6t6sba helyezik valamennyi
birtok 6sszeir6sdt,
ellen6rizni szdndlkoznakmindenbirtok-ad6svetelitigyet
abb6l a c6lb6l, hogy a fdld ut6ni katonai szolg6latelve a gyakorlatbanis
idedlisanfunkcion6ljon.Nem vdletleniil keriil a fiildk6rd6s figyelmiik k6z€ppontjdba.hiszenennekmegold6sastabiliz6lhattaa szolgdl6emberek,teh6t a hadsereg6s az fillamhelyzet€t.Mindehheza fiildtin kfviil perszep6nz
is kellett, ez€rt apr6l€kosanfoglalkoztakaz 6llam pdnztigyeinekmegreform6l6s6valis.
- ha teljesennem val6sfAz 1550-es6vekbendletbel6ptetettrendeletek
tott6k is meg ezt a reformprogramot az imlnt felsoroltak6ltal kijeliilt riton
haladtak.Az els6 l6p6segy szorosanvett hadsereg-szewezlsireform volt,
a mesztnyicsesztvo
korliltozdsaahadvez€rekkijeltil6s6ben.Mivel ez akdrd6s az eg6szfels6 korm6nyz6r6tegetdrintette,radikdlis v6ltoztatdstnem
hozott. Nagyobb jelent6s6greemelkedettaz :frn.sztrelecreformkezdete
1550-ben.Egyel6reugyancsupdnhdromezertfrzfegyvenelfelszereltgyalogos Vorobjevoeddit€sfalubatelepft6s6rdlgondoskodott,de a sztrelecekhamarosanszintevalamennyier6dftm6nytben6pesftik.Ezek a szabadidejiikben iparfrz€ssel6s keresked6ssel
foglalkoz6 hivat6soskaton6ka kdvetkez6
szdzadsordnnemegyszertdrdk koll6g6ikhoz,a j anicsdrokhoz hasonl6j elentds6greemelkedneka belpolitikaivillong6soksor6n.
Az 1550-es6v legnagyobbesemdnye
(Ttirv6nykiinyv)
az ij Szugyebnyik
kibocsdtrisavolt. Az el6dtjk politik6j6t folytatva,az rij biintet6k6dexcsakaz
1497-esSzugyebnyikkorszerfsit€slt tfrzi ki c6lul. 99 cikkelye ktiziil 37
tekinthet6rijnak, m6s k6rd6s,hogy a ttibbi is jelent6s 6tdolgoz6sonment
kereszti.il.Mrifaja bfiniik 6s btintetdsekvdgtelennektetsz6konel6ci6s sora,
amelybennincshely egyestdrsadalmicsoportokjogainakkdriilfrds6ra.Megism6tli azonban az 1497-es Tdrv6nyktinyv rendelkezlsdt a paraszts6g
Gyiirgy-napi szabadktjltiizdsdrdl,amivel tov6bbrais garantdljae r6teg vijogi szabads6g6t.
szonylagos
jelent6sdge
Hasonl6rdtegkonszolid6ci6s
van a
81-escikkelynek,amely megtiltja a bojr4rfikholoppddeklassz6l6d6s6t.
A Ttirv6nykdnyvszoci6lisir6nyultsflganaktisztdzdsdban
sokat segita 43as 6s a 91-escikkely.Ut6bbikimondja,hogy ,,v6rosikeresked6emberekne
lakjanaka kolostorokvdrosi udvaraiban",el6bbi pedig megsziintetiM egyh6zi birtokok ad6mentess6gdt.
Ha tehdt affa a k6rd6sre,mely t6rsadalmi
csoportokdrdekeitk6pviselt6ka Szugyebnyikegyesrendelkez6sei,
egyeldre
ad6sakis maradunka v6lasszal,az bizonyos,hogy az egyhdzellen ir6nyultak. Ha pedig az egyhazellen, akkor az valamikdppenaz eg€szvllilgi uralkod6 osztdly6rdekeit szolgillta,hiszen ezeka rendelkezdsek
elej6t vehett6k
a munkaer6egyhazibirtokokra6raml6s6nak.
Egybenels6 l6p6stjelenthettek
az e gyhdzifiildtulajdon korl6toz6sdban.
A szdzadktizep6neka publicisztik6banis j6l 6rz6kelhet6forrong6 reformhangulataigen gyorsanfelvetettea legradikdlisabbmegolddst:a kolostori birtokok szekularizdci6jdt,amellyel az l55l-ben cisszeiil6Sztoglav
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(Szdzcikkelyes)zsinatkiemeltenfoglalkozott.Ldtsz6lagaz volt a f6 feladata, hogy tov6bb folytassaa szilzadelej6n az ilnzetlenek6s joszifljrdnusok
vitdja 6ltal megkezdettbels6 egyhdzi rcndteremt6st.Val6s6gosfunkci6ja
m6gis azlett ennekis, mint af€l €vszdzaddal
kordbbi hivatalosegyhdznak,
hogy visszaverjeaz ijnzetlenek6hezhasonl6szekulariz6ci6spr6b6lkoz6sokat. Mivel az egyhdza c6ri egyeduralomhatalmastdmaszavolt, ez viszonylag kdnnyensikeriilt. Cser6benazonbanengedm6nyeket
kellett tennie a vil6gi uralkod6oszt6lynak.1551.mdjus11-6nrendeletsziiletett,amelyelkobozzaa IV. Ivdn gyermekkordban
er6szakkalszeruettvagy bojrdriadomdnyk6nt kapott kolostori fdldeket. A tovdbbiakbana korm6nyzatragaszkodott
minden ftjldv6s6rl6si iigylet el6zetes engedllyeztetflslhez,megtiltotta az
egyhdznakrij vdrosr6szekvagy dj v6rosiudvarokl€trehozflsdta v6roslak6k
elcsalogat6s6t.Majd az intdzked6ssortaz egyhilzi adom6nylevelekfeliilvizsg6ldsazdtrtale, amelyneksordnmegsziintettekmindenolyan mentess6get, amely a III. Ivrin 6s III. Vaszilij idejdn kialakult gyakorlatn6ltdbb kiv6lts6gotbiztosftott.Az ekkor bevezetettrij ad6egysdg,
a nagy ekealjszint6n
az egyhdzat(6s m6g ink6bb a fekete ftildeket) drintettekedvez6tlenil: az
egyhdzibirtokok lakoss6gaezentril25Vo-kel,
tiibb 6llami ad6t fizetett, mint
a vil6giak6.
Eppenaz egyhdaiftildek s6rtetlenillmarad6saa magyardzata
annak,hogy
az egylk legnagyobbszab6srinakig€rkezl reform, az : rn.kivdlasztottezer
fdldhtiz juttatdsam6r elgondolds6ban
is meglehet6sen
m6rs6keltcdlt ffizltt
ki, s6t egyestiirt6ndszekm6gazt is tagadj6k,hogy megval6sult.A cr4riudvar
,,k6dergondjait"k(vi4ntaakormfinyzat azzal orvosolni,hogy 1078 szolgdl6
nemesnek100-150hektdrnyiftildet juttat Moszkvakdrnydk6n,birtokkiegdszft6sk6nt.Az6rt csak ennyi embernek6s azdrt csakekkora sz6nt6kat,mert
a c6r ebbena kdrzetbencsup6naz egykori fejedelmimadardszok,m6h6szek
fiildjeivel rendelkezett.A feketeftildek szltosztdsdt6l
a kormdnyzategyel6re
igyekezetttart6zkodni,az udvari f<ildekeladom6nyozdsdt
a kora feuddlis
tfpusrihatalomreflexei ellenezt6k,a bojdrokt6lnem volt mi6rt konfisk6lni,
fj teruletekpedig ekkort6jt6ppennem keriiltek Moszkv6hoz.Persze
el6bbut6bb valamelyikeszktizhozhozzdkellett nyflni, mert a korabeli publicisztika 6rz6kenyenjelezte,hogy a szolg6l6nemesekmind nehezebbentudnak
elegettenni katon6skod6si
ktitelezettsdgeiknek.
A katonaimonarchiaszdm6ra ebbena helyzetbena legterm6szetesebb
I€pEsaz expanzi6volt. Az orosz
seregek1552-benelfoglaltdka ,,fdldi paradicsomnak"lefrt Kazanyi Kdns6got, majd tovdbb folytattdk ritjukat lefeld a Volgdn.
Ezekbenaz dvekbensokanjelent6sbirtokokhozjutottak, 6m - nyilv6nftotta ki az 6vktinyv szavaiszerint akormfinyzat- a katondkharcrafoghat6s6gam6giscsiikkent.Ez6rt- olvashatjukaz I555156-os
6v bejegyz6s6ben
- ezentrllmindenbirtokos- fiiggetlentilatt6l, hogy drtikbirtokonvagy szolgrflati birtokon iil - ktiteles 150 hekt6r j6 min6s6gfifdld ut6n egy lovas
katon6t 6llftani. Egyben pedig nagy orszi{gosmustrdn szdmbaveszik az
dsszesbirtokost,meghatdrozz6k
f<ildbirtok-kateg6riiljat
es ebb6l fakaddktitelezettsdgeit.Aki a meg6llapftottnorma alatt talilltatik, az birtokkiegdszi-

155

tdshezjut. A ftild<inkfvtil a katonai-fijldesririosztdlya tov6bbiakbanrendpdnzadom6nyban
is r6szesiil.Ennek anyagi alapjilta helytart6ktdp:?-e.tes
l6l6sonnyugv6 intdzmdnylnekelttirldsdvelteremlett6kmeg. (Jeilemz6m6don a k6t rendelkezlsegymdstkdveti az emlitettdvkcinyvrEs
zletben.)Ezzel
akormdnyzattulajdonk6ppenkdt legyetiittitt egy csapiiira.Egyr6szta helyi
miatt tery-esen
.C'iit d6rk6ptelen
9tSI9 bizta a helytart6khivatali visszadldsei
helyi ktizigazgatdst..Mdsr€szt
az addig a helytart6knik fizetett illetm6nyek
helyett egys6gesad6t vetett ki a lakossdgra,6sa befolyt pdnzeketszolgllat
fej6ben-szdtosztogatta. elgondol6seli6 r6szeugyun nem val6sult ireg,
-Az
mert a klzigazgatdsreformjanem terjedt ki a votcsindkra6s pomeszty6kr6,
illetve a tdpl6l6sadom6ny
sem szfinCmeg teljesen,de a dolog financi6lis
oldala a tervezettm6don alakult.
E rendeletl6tsz6laga boj6rsdgellen ir6nyult, hiszen6k voltak a mesztnyicsesztvos.z_ab6lyozta
tdpldl6sirendszereis6 sz6mrikedvezmdnyezettjei.
Ezzel a megilllapitdssal
el6rkeztiinka reformok ,,oszt6lytartalma,'
ktiriil for96, a tdrtdnelmi irodalombankdzkedvelt vit6hoz. Ai orcsz-szovjettrirt6netfriisbanlegink6bbelterjedt nlzet szerinta fenti int6zked6sis a ieformok
jelleg6t bizonyitja,hiszena boj6rs6gel6jogaitcsorbftja
,,kompromisszumos"
- de csak egy hatdrig- a szolg6l6nemessdg
6rdek6ben.Et6lel-m€g"o"i,
egy rendeletre sem. alkalmazhat6jelent6s megszorft6sokn6lkul] Tudjuk
fgyanis, hogy az fu6nyit6appar6tuskisz6lesed6i6vela t6pl6l6sadom6nyok
is oszt6dtak,tehdtdrt6ktelenedtek
az id6k folyam6n.Mdsr6iztnemkiz6r6lag
a bojdrok r6szesiiltekbel6le, amintaz rij p6nijuttatdsokt6volr6l semcsup6i
a kdzlprltegeket gazdagftott6k.
A megit616s
probl6m6iazonbansokkal m6lyebbekenn6l.
A ,,kompromisszumos"
jellegb6l ugyanisaz kd,vetkezne,
hogy a szolg6l6
nemess6gegy olyan, a bojdrs6gt6lc6ljaibankiilcinbiiz6,egysEges
6rdJkek
alapjdn szervez6d66s v6lemdnynyilvr4nftdsi
f6rumokkal r-ende-lke
z6 r6teg
volt, amelynekpolitikai srilya megh6tr6l6sra
k6nyszerftettea boj6rs6gotl
A fentiekbenl6thattuk,hogy a szolg6l6nemess6gilyen ismdrvekkelnem
rendelkez-ett.
ugyanakkor a bojdrs6gr6lsem mondhatjukel, hogy ,,vissza
akarvi4nfordftani a tiirtdnelemkerek6t", ,,visszakfv6nta illlitani-i feud6lis
szdttagolts6got".
Az egys6gesdllam ir6nyft6 appardtus6nak
csdcsairakertilve, a bojdrok a k<izpontositott
monarchiamegei6sit6s6n
munk6lkodtak,term€szetesen
nem egyformalelkesed6ssel.
A r6gi moszkvaiboj6rokszolgalelkfbben v1gezt1kfeladatukat,igy a c6r 6s rokons6gaterm3szetesen
ezt a
fajta magatart6sttolerdlta legszfvesebben.
A politikai k6rd6sekazonbana
csoportosul6s
tagjai sffrfinl6trejtiv66s felbomlltgl nagy boj6r szdrmazdsi
16 drdeksz<ivets6geinek
politikai eszkdzrikkefvfvott harc6vald6ltek el. A
egydni heJefopi{691ak politikattjrt6net6tez€rt a mindig nagy zajjalj6r6
-hatfuriita
lyezked6siktizdelmek-ellendre6ppen a szdleJegyiegriont
meg,
amely-a vezetl boj6rfamflidkonkfviil mag6banfoglalta a szolg6l6n"..Isdgneka.bojr{rs6ghozlegkdzelebb6116li6pvisel6ltis. Ha teli6t kompromisszumr6lakarunkbeszElni,akkor azt keli mondanunk,
hogy *.gytZg"sen fell6p6 vil6gi uralkod6 oszt6ly kdnyszertiltkompromisr-ru*.u az egy156

hdzzal,illetve a c6ri hatalommal,mert nem tehetterdkezdt sem a kolostori,
sem pedig a fekete fdldekre.A reformok ,,oszt6lyl6nyeg6t"
6ppenez6rt akkor ktizelftjtik meg a legjobban,ha az 6llam 6rdekeirekoncentrdlunk.Ezek
a reformok, amikor meghatdrozottt6rsadalmir6tegek,csoportokhelyzetdt
javftottdk vagy rontott6k,mindig az 6llamszempontjaitm6rlegelt6k,6s 6rt6k
el annakmegerdstid6s€t.
Ezdrt van az, hogy ak6rmelyikt6rsadalmicsoport
szempontjdb6ln6zzik, a reformok 6ltal el€rt eredm6nyekszi.iks6gkdppen
lesznek.
,,felem6sak"

(KoNFLrKrusAHArAL#Sifr
tTS"JUtcyAKoRLArAKozorr)
Az IzbrannajaRada ir6nyft6saalatti lvtizedbenmegnyirbdltdkugyan n6ha
a boj6rokel6jogait(1551-benkorl6tozti{kpl. egyeskdpviseldikft ldbirtokelidegenft6sijogrdt),6m ha lehet, minden addigindlhathat6sabban
6rv6nyesftettdka boj6r ,,tandcsad6s"
fvszdzadosjog6t. A hatalomgyakorl6s
k6pletdt
a legtalfl6bbana korabeli ,,az uralkod6 elrendeli,a boj6rok v6grehajtj6k"
formula irta le. Kett6s hatalomvolt val6j6ban.Ennek egyik komponensea
cdr, a magaelvbenkorl6tlan hatalm6val.A c6ri egyeduralomideol6gi6j6tamint erre k6s6bbkit6riink - egyhdzifr6k gener6ci6idolgoztdkki frirads6gos apr6munk6val.
Az egys6ges
orosz6llam6l6na k6nt felvdlt6orosznagyfejedelem
ugyanakkor tjrdktil kapta a tat6r kdnok despotikushatalmdnakszok6sjog6tis, valamint a bizdnci autokratikushatalom egyhdziideol6gidj6t.Iv6n 1547-es
megkoron6z
6s6val az egyhflzpresztfzsev6gdrvdnyesen
cisszekapcsol6dott
a
pravoszl6vbirodalmat megtestesit6cdr presztizs6vel,fgy a kora feuddlis
uralkod6 patrimonidlishatalm6b6lkintiv6 6s biz6ncitat6r seg6dlettelideol6giai formdt nyer6 cdri autokratikushatalomelve sz6leskiirben elterjedt,
magais egyeduralkod6vdv6lt.
A gyakorlatbanazonbaner6senkorlfitozta a boj6r arisztokrdcia,amely
6ltal6banatanflcsadds6s a vdgrehajtdsfeladatdtvdllalta magdra,most azonban dijntdshoz6funkci6t is ell6totta c6r tindll6tlansdga
miatt. Mivel pedig
a bojrirsdgotmint irdnyit6 appar6tust- amint arra utaltunk - nem lehetett
j6rtas t6rsadalmi
kiiktatni az 6llam6letb6lhelyiikre 6llfthat6,korm6nyz6sban
r6teg,illetve anyagiakhi6ny6ban,a kettdshatalomredliskompromisszumnak tekinthet6.E kompromisszumnak
azonbanjogi garancidinem voltak,
szllfirdsdgdta j6zan bel6tdskellett biztosftsa.Ennekhi6nydbana t6rsadalom
kiszolgdltatottdv6lt az uralkod6valszemben,az addigi ti4rsadalomfejl6dds
ugyanisnemzdtrtaki az uralkod6ihatalomlegszdls6s6gesebb
form6banval6
gyakorl6si4nak
lehet6s6g6tsem,minthogynem alakftottaki az ellen6ll6sgazdas6gi alapjdt,szewezetiform6it, gondolkoddsbelihagyomdnyait.
1560-banIV. Ivdn cdr : gy drintdtt, hogy ezentril egymagairdnyitja az
orsz6got.Az lzbrannaja Rada tan6csaddivalval6 szakitdsilnaktijbb ok6t
szokta- el6gg6meggy6z6ddsn6lktil - felsorolni a szakirodalom.A dtjnt6
okhoz f6r a legkevesebbk6ts6g:a kenydrtdrdsrea cdri hatalom korli4tlan
jelleg6nekelve 6s gyakorlataktiztitt t6tong6szakaddkmiatt keri.iltsor. A for-
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Alekszandrovszkaja
Szloboda,
IV. Iv6nopricsnyin6jdnak,,f6v6rosa"
r6sok ugyanis meglehetflslrzlkletessdggelsz6lnakarr6l, hogy a cdr egyrdsztj6l elsaj6tftottaaz egyeduralomideol6gi6jdt,milstdsztmeghat6roz6lelki konfliktust jelentett szdmdra,hogy az csak papfronl6tezik.
A val6baniin6ll6 ir6nyft6stm6r a kezdetkezdet6t6ljellemzf szdls6s6ges
m6dszereka IV. Ivdn 6ltal bevezetettrin. opricsnyinaintlzm1nydvel6lltak
dsszeegys6gesrendszerrl.Az opricsnyindtvil6gra segft6t€nyezdkgyakori
vitat6m6ia historiogr{fiilnak.L6trehozdsaszubjektfvmotfvumainakrekonstru6l6s6ban6ltal6banmegegyezika tortdn6szekv6lem6nye:katonai kudarcok, majd a c6r egykori kijzeli embere,Kurbszkij tdvozdsaaz ellens6ghez
voltak a legfdbb motivdl6 tdnyez6k.Abban azonbanm6r szintekibdkfthetetlen a historikusokn6zetkiil6nbs6ge,
hogy az ilyk6ppenl6trehozottopricsnyina milyen c6lt szolg6lt,6s hogyanmin6sfthet6.
Mi is az az opricsnyina?Ert6kmozzanatokat
n6lkiiliiz6 szfikdefinfci6ban:
az orszdgkett6oszt6s6b6l
szdrmaz6,1565-t6l1572173-ig
tart6 funkcion6l6sa
sordnteriiletilegvdltoz6,a cdr kiizvetlen irdnyitdsaal6 rendeltegyik orszdgfdl. Szembena mdsikteriilettel,az 6n.zemscsindval,
amelynekkormdnyz6sa
a boj6rdumafeladatavolt, igaz, a ciir fenntartottamagdnaka legfontosabb
Ugyekbenval6 diintds jogdt. Ebb6l a meghatfuozilsb6legyel6recsak egy
kiivetkeztetdsl6tszik val6szfnfinek:az opricsnyinanem a centralizdci6ir6ny6bamutatott.
Kiizelebb vihetnekfunkci6ja megdrtds6hez
a fenn6ll6saalatt vdgbement
esem6nyek.Az opricsnyinamegalakftdsdnak
bejelent6s6tktizvetleniil meg158

el6zi a bojdrduma€s az egyhdzizsinat felhatalmaz6sa:
a cdr azt von felel6ss6grebrinei€rt,akit akar.Ezt esetenkdntaddig is megtette,teh6ta ,jogi"
helybenhagy6s
itt a statdridlis rendszerdltaldnossdtev6s6revonatkozik.
1565elejdnugyancsakn6h6nyembertv6geznekki, 6m az egykori 6szakkeleti fejedelmekleszSrmazottai
kiiziil kb. 170 embertcsal6djaikkalegytitt
szdmfiznekKazany vid6k6re. (lgaz, egy 6v mrilva ezek visszat6rhetnek
addigra mdr j6ftszt kirabolt, puszt|vd tett birtokaikra.)Aligha k6ts6ges
tehdt az int6zked6sirdnyults6ga:a politikai elrettent6sen
tril a szuverdnuralkod6i mdltjdt legkevdsbdfeled6 szazdaliarisztokrdciagazdasdgialapjainak
megrendft6se.
M6r azonbanaz opricsnyinamdsodik6v6benbizonyosm6rt6kbenviszszavonul6takarfiijni IV. Iv6n, ezt mutatjaazemszkijszoboriisszeh(vdsa
is.
Az orszflgosgyfil6s cdr 6ltal kijeldlt tagjai ekkor az uralkod6i elvrdr6snak
megfelel6en
rdb6lintottaka litvdnokkal6sa lengyelekkelfolytatand6,,tragy"
h6bonira.Am nem hivatalosmin6s6giikbenmdr a gyfil6sut6n kollektfv k6relemmelfordultak IV. Ivrinhoz:sztintetndmegaz opricsnyindt.A f6kevesztett terror id6szakakbsziint ezutdnaz orszilgra.
Az 1567-1571kdzdtti politikatiirt6netetegy megkonstrudlds6ban,
lebonyolit6s6ban,mdreteiben6s ktjvetkezm6nyeiben
fantasztikuskoncepci6spersorozathatdrozzameg. IV. Ivdn uralkoddsdnak
utols66veibeniisszedllfttatja
az illtalakiv6gzetteklistdj6t,ennekalapj6nk6petalkothatunkarr6l, kik voltak a represszi6shull6m illdozatai.Az els6 volt a sorbanCsetjadnyin-Fjodorov bojr4r,f6lov6szmester,
a cdri hatalomkipr6b6lt,hfi t6masza.Birtokait
fel6gett6k,embereitkard6lreh6nyt6k.Kbvetkezhetett- csal6dj6valegyiitt Vlagyimir Sztarickij, a ci4runokatestv6re,aki szdrmaz6sa
jog6n egyediil lehetett potenciiflisvesz6lyeztetljea tr6nnak.Mivel pedig a sztarickijoknak
j6 kapcsolataikvoltak Nagy-Novgoroddal,megaz egykori
hagyom6nyosan
v6rosk6ztdrsas6g
ktizel is fektidt ahatdrhoz,a c6r 6jfeket6beiiltdzott opricsnyikseregemegindultNovgorod fel6. Amfg oda6rtek,az ritjukba es6 valamennyi teleptil6st feldrilt6k, majd megkorondzvaaddigi teljesftmdnyiiket,
hetekig m6sz6roltrikNovgorod6s k6rny6keb6k6slakoss6g6t.V6gtil M ,,iu
betfirea pontotaz(tn. ,,mosTkvai
ilgy" tettefel. 1571-bena vijriis tdrenttjbb
mint 100embertvlgeztekki a legelk6peszt6bb
hal6lnemekkel.Az dldozatok
kiizd ekkor mdr az opricsnyinavezetl r6teg6nektagjai keriiltek. A terror
tirdtigi kdre bezdrult.
szoci6lis drtelembenmeglehet6sen
nehdza sok ezer illdozatelveszejt6sdnek logik6j6t fellelni. Amint azt veszelovszkijakaddmikuskimutatta, a
kiv6gzettekkdziil egy boj6na 34 egyszerfiszolg6l6nemesjutott, mig az
uralkod6osztaly egy tagsfuaegy tucat als6bbn6poszt6lyokbeli.
A kcivetkeztet6steh6t adott:az opricsnyinanem a bojdrsdgmint rdteg ellen, hanemamint veszelovszkijfogalmazott- az udvar, tehdt az uralkod6 mindenkori
kdrnyezeteellen irdnyult. Tov6bb konkretizdlvaezt a megilllapitdst,tal6n
m6g kiizelebbjuthatunk az igazsdghoz.Az k6ts6gtelen,hogy a terror 6s a
megr6miilt tiirannosz kdnyszerk6pzetes
logikdja szerint rendszeresensort
kellett kerfteni a ciri kdrnyezetmegtisztftdsdra.
A kiiktatand6 ellens6gek
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kijrdt azonbankisz6lesfthetjiika hatalommrilt- 6sjtiv6beli potenci6lisoppoa terror
ziei6jdval.Mivel pedigIv6n cdroncsakfokozatosan- p6rhuzamosan
tdrt6ndseiben
az
els6
6v
idegbetegsdge,
el
el6rehalad6sdval hatalmasodott
nem kell elvitatnunka racion6lispolitikai meggondol6st:egy jelent6sstilyti
K6s6bbazonbansor kertil a zemszkijszomegrettent6s6t.
arisztokratar6teg
- mdr zdmmela
is, akik mint pl. Cseljadnyin-Fjodorov
bor ,,zendi.il6ire"
keriiltek ki. Ezzel pdr6s a szolgdl6nemess6gb6l
r6gi moszkvaibojdrsr4gb6l
huzamosana cdr ellveteti az 1553-asbetegsdgeidejdntdrtdntesem6nyekrdl
6s ut6lagegy kolossz6lisboj6r-iisszeeskiivdst
sz6l6 6vktjnyvbejegyz6seket,
konstru6lbel6liik, majd ennek6llft6lagosrdsztvev6it,mint Sztarickij hfveit,
kiv6gezteti.Mindez 6ppenaz iilddz6sim6niat6veszm6sgondolkodds6b6l
Nincs magyardzatazonbana novgorodipogromutdlag m6g magyar6zhat6.
ra, amivel m6g hfvei j6 r€sz1tis elt6volftotta magdt6l. l57l-re teh6t az
opricsnyinat6rsadalmibdzisav6gzetesenleszriktilt,mondhatni,egy-k6tkegyencetleszdmitvamegsemmisiilt.Mivel pedig bels6 tisztogatdsaivalteljesen sz6tzil6lta a szolgdl6 nemessdgsorait, az al6bb ismertetett gazdasdg\
vdlt. 1571-benfgy a
krfzis kdvetkezt6ben
a hadseregis mfikoddskdptelenn6
krfmi tat6rokeg6szenMoszkv6igeljuthattak,6s azt porig 6gett6k.Ekkor 6rik
gondolata.
megaz opricsnyinamegsziintetds6nek
v616,tinmagaellenfordul6opricsnyinaa cdr maA v6g6n6nvesz6lyess6
ga 6s csalddja,dinasztifijav6lt 6s val6s6gosellensdgeielleni ijnv6delme
eszkdzekdntdefini6lhat6.Az r{ltalafolytatott harc jelent6s m6rt6kbenfanszocidlisir6nyults6tomellens6gelleni kiizdelemvolt, tehdtmeghatdrozott
got, egys6ges
politikai vonalvezet6st
nem v6rhatunkt6le. Ebbena harcban
azonbankfsdrletet tett az tjnv6delemsaj6toseszkiizeinek,intdzm6nyeinek
kialakftrisdras ezek gazdasdgi,
t6rsadalmih6tter6nekbiztosft6s6ra.Ebbena
tekintetbennegatfvjelent6s6gfi,de dtgondoltpolitikai tettk6nt6rt6kelhet6.
ugyanis
Az opricsnyina teriileti kiterjed6senehezen meghatdrozhat6,
pedig
maradtak
rank
nem
villtozott,
lakoss6g
szdmardnydr6l
szinte6vente
a
tekintve alulpontos informdci6k. Tertiletilegmeghaladta,mig n6pess6gdt
maradta zemscsin6val
A c6rkdzvetlenir6nyft6saal6keriil6 ftildek
szemben.
a rdgi tiirtdnetfr6ihagyom6nyokkalellent6tbennem a fejedelmi,boj6ri fdldbirtokl6scentrumaib6lkertiltekki. Teriiletileglegnagyobbrdsztiketaz orosz
Eszaks6kitermel6feketefiildjei tettdk ki; opricsnyin6bavon6sukatels6sorilletve a c6r esetlegestengerentrilra menekiiban fiskdlis meggondol6sok,
keriiltek
l6seritvonaldnak
biztosft6sa
motiv6lta.Ugyancsakaz opricsnyin6ba
a c6r udvari 6s rin. rirb6resfiildjei a f6vdroskiirzetdben,a cdri udvareltartiisa
c6lj6b6l.A harmadikbirtokkateg6ria
kb. egy tucatkisebbkerilletddnt6r6szt
pomesztyejogribirtokaibdl tevddtjtt ki. Ezek a fdldek a c6r test6r-rend6rft6lt birtokos6g6tvoltak hivatva biztosftani,ugyanisa megbizhatatlannak
kesokatinnen kitelepftettdk,mfg a fennmarad6kaz 6n. opricsnyikgdrd6ba
riiltek. Ez eredetilegcsak kb. ezer f6b6l 6llt (k6s6bb5-6 ezerreduzzadta
l6tszdma),fgy nincs okunk azt feltdtelezni,hogy az opricsnyinaegy hadseregreform volt, 6s a liv6niai h6boni sikeresfolytat6s6nakremdnyehfvta
6letre. Ann6l jobban dokument6lhat6a gr{rdabels6, karhatalmi funkci6ja.
160

IV. Iv6n 6sfia Repinfestm6ny6n
Az opricsnyinamint a c6rnakaz 6llit6lagosbels6 ellensdggelszembeniiinvddelmi szervetfinik fel sz6munkraakkor is, ha djonnanl6trehozotter6dft6seit szeml6ljiik.Azok ugyanisnem a strat6giailagfontos hatdrviddkeken,
hanemaz orszdgbelteriilet6n6vtdk a cdrt - saj6talattval6iellen.
Az opricsnyikg6rdazijmmel val6ban egyszerfivid6ki boj6rfiakb6l 6llt,
hanem a szem6lyeshris6gmotivdlta.
bdr a kiv6laszt6stnem a szdrmazds,
Ezdrt bdven voltak tagjai ktiziitt fejedelmi szdrmazflsiakcsakrigy,mint a
pdrhuzamosanl6trehozottopricsnyinaihivatali, igazgatdsiszervekben.Az
opricsnyikokt6nylegesenprivilegizillthelyzetbekeriiltek: tetteikdrtegyetlen
bfr6s6gsemvonhatta6ket felel6ss6gre.
Leplezetlenrabldsaikkal,
er6szakoskoddsaikkalazonbanmaguk ellen hangoltdkoszt6lyost6rsaikat
\s, igy a cdr
az opricsnyina-,,reformmal"
val6j6banelidegenftettemagdt6la szolg6l6nemesek legnagyobbr1sz6t.Ezzel pedig a lassankibontakozdktizpontosft6
politika egyik alapelvdtsdrtettemeg.Es mdg sz6mosatazokkOziil.Ezekben
az 6vekbenism6t megszaporodnak
az 6ltaldnosl6tbi
a r6szfejedelems6gek,
zonytalans6gban
sokan az egyhflzv6delmeal6hiz6dnak, fgy a kolostorok
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Az opricsnyinatertilete 1565-ben
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s id6lelehanyatlika pomesztyeforma,
fttldbirtokai ismdt megszaporodnak,
gesenfjra megsfirfistidneka votcsinaadomdnyok.
hi6basztintetimeg IV. Ivdn az opricsnyiniit,poEbbena vonatkozdsban
litik6ja folytat6dik, amint, ha mds n6venis, de egdszenhal6liig megmarad
csak 1575Igaz, az opricsnyinaikitelepftdseket
az orszdgkettdosztottsdga.
nevezhetid6szakot
76-banism6tlik meg,ez6rt szfik 6rtelembencsakezt az
jiJ,kaz opricsnyinamdsodikkiaddsdnak.
Legkev6sb6azonbanaz&t tekinthetl az opricsnyinaa cenfializdci6tel6mozdft6 t1nyez1nekmert ut6bbinakaz a l6nyege,hogy az orszdgmeger6sft6s6reirdnyul. Az opricsnyinaviszontmagavolt a pusztit6s- politikai
is. Az opricsnyikokbirtokaikon
c6lj6ban,de gazdasdgikiivetkezm6nyeiben
folytattak, a zemscsinafdldj6r6l pedig elhurcolti4ka parabl6gazd6lkod6st
rasztokat,igy ezeketa birtokokat is ttjnkretett6k,pedig az 6lland6kitelepft6sek,birtokkicser6ldsekmiatt a fcildbirtokviszonyokamfgy is destabiliz6v6l6 6llamiad6prds.A parasztok
l6dtak.Ehhezjtitt a szinteelviselhetetlennd
illlami ad6ja nominilllfteket tekintve 1561,42 6s 1572--74kdzdtt lVo-kal
Amfg tehrit 1540-ben
ndvekedett,majd a kdvetkez610 6vbenmdg 80%o-kal.
az 6llamnak
volt Eszaknyugat-Oroszorsz6gban
az dsszesad6nakcsak1.0%o-a
is eldrhette- rigy, hogy kiizfizetett ad6, addig 1566-banm6r pl, a 66%o-ot
ben a ftjldesririterhekis ntivekedtek.N6h6nyterm6ketlen6v 6s az 1570-ben
behurcoltpestis,a szakadatlanhdbor(tzdspusztftdsaiaz opricsnyin6valkaroltve az orosz tijrt6nelemnekaddig csak a tatdr pusztit6shozmdrhetf gazdas6gikrfzis6t id1ztdk el6.
A,,ZAVAROSID6SZAK''
A novgorodi osszefr6soknak kijszdnhet6en pontos kdptink van Eszaknyugat-

az 1580-as6vekben.A lakoss6ga szdzad
OroszorszdggazdasSgihelyzetdrll
elejlhez kdpest nyolcadr6szlre,az ad6k6pesgazdasdgokszdma5,9%o-ra
n6ptelenedett
el. A paraszti
falvaknak62,9%o-a
csdkkent.A keresked6-iparos
birtokok feliikre-harmadukrazsugorodtak.A Pszkovkdrnydki kisebb vdrom6r csak75 maradt.S brir a
sok sz6zadktizepi 1761udvarhdzdb6l1585-re
gazdasdg\helyzet6r6l
nem 6ll rendelkeriiletek
Moszkvaktirny6ki kdzponti
kez6siinkrehasonl6anr6szletesnyilvdntartds,annyit azonbantudunk, hogy
a moszkvaikeriiletbena szdnt6fijldek84vo-alett puszt6vda vizsgillt id6szakban.Ugyanakkornincs okunk kedvezdbbhelyzetetfelt6teleznia m6sik
k6t nagy tdrtdneti-ftjldrajziegys6gr6l,a nyugati 6s d6li hat6rvid6kr6lsem,
hiszenott is 6lland6hdbonisviszonyokuralkodtak.A huszontit6vesh6borf
egyed-tilM oroszEszakfeketeftjldes paraszt6s az opricsnyinapusztitfusait
gazdasilgaivdszeltdk6t kiiltjnij sebbmegr6zk6dtat6sok
n6lktil.
ftildcsuszaml6stid1zettel6.
A gazdasilgikrizis sziiksdgk6ppen
tidrsadalmi
A centr6listeriiletekr6lugyanisa parasztokanagy foly6k mell6 menekiiltek,
hatalmasradtzzasztvaa szabadkoz6ks6glfltszdmdt,vagya nyugati,ddlnyujelent6 hatdr6rgati hat6rvid6krekdlttiztek, 6s a viszonylagosszabads6got
parasztst6tustv6lasztott6k.A munkaerl el6raml6saaz opricsnyinael6tt ki.ildntjsena kdzlprdtegeket6rintetteh6trdnyosan,mivel a vrindorldsokirdnya
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a nagybirtok volt. Elvileg teh6t m6r ekkor felvet6dtjtt a szabadkijltijzds
megtiltdsa.Az opricsnyinl azolban a probl6m6rasaj6ts6gos
k6sleltet6meggldTt-tal6lt: egy privilegizdlt kisebbsdgsz6m6rateite le-het6v6a parasztJk
korldtlan mennyisdgbent6rt6n6elhurcol6s6t.Ezek az €vek- egyebekmellett emiatt is - annyiramegrendftettdkvalamennyivildgi birtok-oir6te
g gazdasdgialapjait, hogy IV. Iv6n uralkod6s6nakv6g€rea-rtighiizk6t6s,iri-nt a
gazdasdghelyreilllitdsr{nak
egyetlenlehetsdges
e{zk6ze,aieglsz viligi uralkod6 osztdly szdmdral6tk6rd6ss6v6rt. Eit kfvdnta ugy*-ukkor ai 6llam
drdekeis, hiszena liv6niai hdbonib6lhatalmasteriileti vesztes6gekkel
kikeriil6 orszdg szdmilrakulcskdrddsvolt hadseregetalpra 6llft6sa,ami csak a
szolg6l6nemessdg
helyzetdnek
konszolid6lasa
revensikeri.ilhetett.Ez€rtIy.
Iv6n uralkod6s6nakutols6 6veibenvagy k6s6bb,Fjodor lvanovics alatt (erideiglenesen,egy-egy6vre
161egyel6revitatkoznaka kutat6k)a kormrdnyzat
felftggesztettea szabadktjlt6z6sgyakorl6s6t.Ezt a rJndelkez6siiztin minden-6vb_enmegismdtelte.Ami val6ji{ban azt jelentette,hogy az 1590-es
6vekreoroszorsz6gbankialakult az ortiktisjob66gysdgrendszere.
Mindez megktivetelteaz alfvetettfijldmfvel6 n6peJsdgm6siknagy r6tege, a holopsdghelyzetdnekrendez6s6t
is. Killtjntjien i tslo-es ?vekt6l
ugy.anisaz addigi fn. ,,teljes"holopok 6s a parasztokjelent6s r6sz6b6legy
rij,
rabszolgatfpus,
az rin. kaba[dsholop (vagy ad6srabszolg"aj
-is9nelterjedt
(ri intdzmlny ndpszerfisdgeannak voit ktislbnhetl, hogy-az
{-akuft, !,
6lland6
an a parasztokszfvesenaittat lgyl6t- _6svagyonbizonytalans6gb
egy (els6sof a1 egy!6zi) nagybirtokosszolg6tat6ba,hogy kiv6rjat a Juu
1
id6ket, r6ad6sulfelaj6nlkozdsuk
jutalmdulinyagi
trdmogatdsho,
i, lutot-mEgkisdre-lte
tat.
egydrtelmfv6
.e \9r1n-anyzatmost e rdteg helyzetlt is
tenni. 1597-benolyan rendelkezdssziiletett,amely ura 6letei6g6ig tart6
s.zolgTldgqal
sfjt mindenkabal6sholopot,ftiggetieniilatt6l, holy ffir"ti-e ad6ss6.qdt
vagy sem.Azokat az .frn-.,,iinkJn-tes"
holopokatpJoig, utit
legal6bbf6l 6vet eltiiltenek egy gazd6n6l,ezentil az drtikiis siolgi st6tusdbasoroljdk.
jobbdgysdgint6zm6nyeazonbanaddignem tekinthet6szil6rd-Az ijrdkris
nak, amig megmarada szabadulds,
vagyis a kozakokhozmenekiil6slehet6s6ge.Ez6rt a kormdnyzatsrilyos szankcidkathozott azon koz6l<okellen,
akiket - s ezek voltak tiibbsdgben- nem tudott dllami szolg6latbafogadni,
amivel gyakorlatilagt6rsadalmonkfvtilre rekesztette6ket. i, hatrirv6d6lakoss6gprivilegizdlthelyzetdt pedigazzal 6staal6,hogy robotrafogta a katona parasztokata hatdrtertileteken
l6v6 nagy 6llami fcitdet<en.
Borisz Godunovkorm6nyzataritka tudaiossdggal
haladt a konszolid6ci6
fdr{n. Viszonylagrtivid id6 alatt l6nyeg6bentrelyretilf,tottdka termel6er6ket,
visszaszereztek
fontosteri.ileteket,az oroszp atiiarhitus fel6llft6s6valndvelt€k az orszilgnemzetkiizi presztizslt.A legnagyobbjelent6s6gf int6zked6ssor az uralkod66s a hadseregder6khad6talkot6 szoig6l6nemessdghelyzet6nek meger6sft6sevolt. Ez azonbancsak a tdrsadalmiellentdte[ minden
addigit feltilmfld ki6lez6sedr6n sikerulhetett.A rendteremt6programez6rt
sztiksdgszenien
vezetettaz iv dni uralomn6lnagyobbkatasztr6fiab;.
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Borisz Godunov
17. szdzadi portr6ja

A fiildesurak6s jobb6gyaik mint kdt oszt6lyktiziitt ekkor v6lik el6sztir
az orosztdrt6nelemsor6nkibdkithetetlenn6a viszony.Kiiliiniisen az 160l1603-asfin. nagy dhsdgidejdt6lkezdve,amikor szflzezrekhaltak 6hencsak
a f6v6ros ktirny6k6n.A birtokosokktiziil sokanszdlnekeresztett6kszolgahadaikat(fgy a fegyveresszolgdkatis), aminekktivetkeztdbenturbulenselemek lept6kel az oroszddlvid6ket.Nem is kellett sokdv6rni az els6nagyobb,
a Hlopko vezetteflhs€glilzaddsra,
amit a kormdnyzatkdnnyenlevert. Ilyen
sors v6rt volna minden elszigeteltmegmozdul6sra,
ha egy hatalmasideol6giai er6 nem egysdgesftia c6ri hatalomellen ktizd6 er6ket.
Ez a ,j6" cdr-hiedelem
ideol6giairendszer6n
beliili ellen6ll6slehet6s6g6t
megteremt66lc6r-hitvolt. Itt nincs sziiks69arra,hogy r6szletesen
foglalkozzunk az 6lcdrs6gintdzm1nylnekels6 alakj6val,I. Al-Dmitrijjel. El6g annyit
lesziigezniink,hogy kil6t6nek k6rd6sema sem megnyugtat6antiszt{nott,
nyilv6nval6azonban,hogy nem volt az, akinekkiadta mag6t,teh6tIV. Iv6n
fia. Amikor 6tl6ptea litvdn--orosz hatSrt,csapatdban
a kozi{kokvoltak ttibbs6gben,6s az els6 vesztescsatautiin l6nyeg6benvalamennyilitvdniai hfve
elhagyta.Mell66llt viszont a d6lvid6k h6borg6lakoss6ga,ez1rt a fenn6ll6
hatalomelleni harca val6s6gosndpmozgalomk6nt
is lefrhat6. Aligha tudta
volna azonbanmint ,,parasztvez6r"megbuktatnia godunovi rendszert,ha
nem tdmogatjdkaz oroszuralkod6osztdlysz6leskiirei. Hfvei Borisz Godunov sz6mosellens6gektiziil keriiltek ki. Godunovval,aki ,,v6lasztott",nem
karizmatikusuralkod6 volt, a moszkvaiarisztokrdcial6nyeg6bensohasem
bektilt meg. De v6giil elidegenftettemag6t6ltomegb6zis6t,a szolg6l6ne-
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- visszai4llftotta
messdgetis, amikor a nagy 6hs6gidej6n- ideiglenesen
a
Gytirgy-napiszabadkijltozdst.
A ritka tdrt6nelmieset,hogy egy sz6lh6mos
kalandorb6lkoron6sf6lesz,
csaka fenndll6hatalomellenegys6gesen
fell6p6sz6lesosztdlyszovetsdgnek
volt k<iszcinhet6.
Amint egy 6vvel k6s6bbibuk6s6tis ez okozta.Al-omitrij
minden t6rsadalmir6tegnekegyform6na kedv6benakart jdrni - Es ezzel
valamennyitelvadftottamagdt6l.A mozgalmdbanr6sztvev6 holopokjelent6s r{szdt felszabadftotta,
a d6lvid6ketmindenad6 al6l mentesitette,
ism6teltenszankcionidlni
kfvdntaa szabadkiiltiiz6st.M6srdsztviszonta szoktitt
parasztok6t 6v 6s tit h6napigfelkutatand6k
lettek- felt6ve,ha nem a nagy
6hs6gidej6n menekiiltekel. Felem6svolt ez a rendelkez6ssor
az als6bb
r6tegekszempontjdb6l,m6g kev6sb6el6gftetteki a sz6lesbirtokos osztillyt,
az arisztokratacsoportokpedig m6r l6nyeg6ben
hatalomrajutdsakezdet6n
kfs6rletettettek a megdtintds6re.
- Vaszilij Sujszkij, a bojdr c6r tr6nra keriil6se utdn azonbanminden ott
folytatddott,ahol L Al-Dmitrij fell6p6seidej6nelkezd6dott.Azzala kiiltinbs6ggel,hogy mint vdlasztott6s bojdrtdrsait6l
fiiggd cda Sujszkijm6r eleve
presztizsves
ztes1ggelkezdteuralkoddsdt.Mivel pedighozzdkezdetta Dmitrij el6tti 6llapotok vissza6llftds
6hoz,a d6lviddk tovdbb folytatta cdr elleni
harcdt. A holopokhoz, a kozdkokhoz,parasztokhozcsatlakoztakaz 6lc6r
kegyvesztett
bojSrjai,szolg6l6nemesei,igy a ttirv6nyeshatalomellenikiizdelemgyakorlatilag\gyanazzala b6zissalmegism6telte
onmag6t.Ebbena
szakaszban
azonbanmdr erdsenpolariz6l6dott,
bar form6lisanegysdges
t6bort alkotott. Az ellen6ll6skozpontj6banSahovszkojhercegkoordin6lta a
- a meghaltDmitrij cdr nevdben.Ugyancsakaz 6l6nek
harci tev6kenys6get
hitt cdr parancsainak
engedelmeskedve
vonultaz egykoriholop,Ivan Bolotnyikov a f6vdros ellen sz<ikdttszolg6kb6l,parasztokb6l,koz6kokb6l6116
serege616n.ugyanekkoregy vele szovets6ges
szolg6l6nemesiseregis
Moszkvafel6 tartott.A k6t hadseregelt6r66sszet6tele
mrikiiddsdben
is megnyilv6nult.Amfg Bolotnyikov6kftkozbenminden,,dru16"
birtokostmegle-k6ztettek,addigaz IsztornaPaskovvezettem6sikcsapatszabdlyosreguldris
seregk6ntviselkedett.Moszkvafalai alatt ez ut6bbiakle is v6ltak a n6pi
felkel6kr6l,6s a cfu oldal6radlltak.A korm6nyzatid6ktjzbenazzalis sikereket 6rt el, hogy 1606 mdrciusdban15 6vre emeltea sziikott parasztok
felkutatdsiidej6t, de hogy a d6lviddkbirtokosainakis kedv6benj6rjon, a
jobb6gyok6rtval6 jelentkez6shat6ridej6thar h6napbanmaxim6lta.Egyrittal
pedig megsziintette
az 1597-esrendeletet,amivel jelent6sholopr6tegeket
tudottBolotnyikov6kr6lelt6volitani.
A fennrdll6rend elleni n6pmozgalom
m6sodik,Bolotnyikov-felkel6s
n6ven ismert szakasza
m6r nem hozottrij bevonul6stMoszkv6ba.viszont er6teljesebbenkidomborodotta cdr elleni fell6p6segyik mozgat6rug6ja,az oszt6lyellent6t.Ennek egydrtelmfivEv6l6saazonbansz6tbomlasztotta
a tarka
szoci6lissziivets6gicsoportosul6st,
fgy amint az a k6z6pkorin6pmozgalmakkaltdrt6nniszokott,a Bolotnyikov-felkelds
is elbukott.Ennekkovetliezt6benpedig a birtokos osztillyellenzdkittimegeisem 6rt6k el cdljukat.
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A talaj tehdt el6 volt k6szftvea IL At-Omttrti n6ven ekkor felbukkan6
m6sodik 6lcdr szdm6ra.Megjelendsdvela Sujszkij elleni mozgalomfj lendtiletetkapott.Az dnjeltilt c6rt tov6bbrais tdmogattaa ddlviddk,zdszlajaal6
gyfiltek Bolotnyikov seregdnek
maradv6nyai,s mivel jelent6s szdmi lengyel
zsoldossegitsdg6vel
hamarsikereket6rt el, kezdteka szolg6l6nemesek,s6t a
bojdrokkiiziil is egyretiibben iltszivdrognit6bordba.M6sf6l 6vig tart6 kett6s
miutdn nem messzeMoszkvdt6l a sz€lhatalomalakul ki Oroszorszdgban,
hdmoscdr is berendezisaj6tfdv6ros6t.A k6t hatalmip6lus kiizijtt ingdnnak
ett6l kezdveaz oroszbirtokosok;hol ide, hol oda6llnak, viwa, hogy mik6nt
alakul a hatalmi helyzet,amely v6giil is egy harmadikf6l jav6ra d6lt el.
m6r er6senkiiliinA c6ri hatalomelleni harcnakez a harmadikszakasza
jelleg6t, a
bdzik az els6 kett6t6l. 86r tov6bbrais megdrzin6pmozgalom
kozi4kcsapatokijn6ll6sulnak,s csaklaza sz{lakfrizik 6ket a f6sereghez.Sok
helyiitt pedig, az osztillyharclogik6j6b6lfakad6an,mdr a c6rk6ntviselked6
- stflusosm6don ellene szintdnaz 5lIL Al-Dmitrijjel is szembefordulnak
c6r-ideol6giajegydben:ttibb mint egy tucat 6lc6revicsetproduk6lnakaz
IL Al-Dmitrij egyreink6bbfokoz6d6n6pszerfitlens6egyeskoz6kcsapatok.
g€hezhozzdjdninakugyanakkoraz idegenekt6lelszenvedett
vall6sinemzeti
s6relmekis.
1610-reaz addig egy tulajdonk6ppeni,,m6sodikti{rsadalom"6l6n 6116
6lc6r egyszerfikozdkvezdndfokoz6dik le, mivel a Lengyel-Litvdn Kir6lylengyel 6s - saj6tosm6don- orosz
s6gnyflt beavatkozdsa
az esem6nyekbe
j6
hivei rdszdtelt6volftottat6le. Ezzel az illcdr-hitmint ideol6giaimozg6sft6
er6 6s imm6r az els6sorbankoz6kokrat6maszkod6mozgalom6rt6keegyiitt
devalv6l6dik.A szolg6l6nemeseknek
ezentrilmdr nem 6ri meg a szocidlis
demag6giav6llal6saa gyeng6nekbizonyul6 6lcdr oldaldn,6s Tusin6bankfr6tegdrdekeik
6rv6nyesft6s6rletettesznek,el6szoraz orosztiirt6nelemben,
p6lddtlan
ktitiitt egyezm6nyiik,
s6re.A lengyelkir6llyal 1610febru6rj6ban
m6don,a cdrnakmeghfvand6lengyelkirrdlyfitteljesenkiszolg6ltattavolna
az uralkod6 oszt6lynak,amelyneksoraibanegyrittal a szolg6l6nemess6g
volna.
t6rnyer6seis bektjvetkezett
negyedikszakaszaII. AlA ,,zavarosid6szak" esem6nytdrt6net6nek
Dmitrij hal6l6valveszi kezdetdt.Ldtsz6lagugyanfontosabbesem6nyektiirtdnnekel6tte (a c6r lemondatdsa,
a lengyeleketbeengedikMoszkv6ba),ekkort6l azonbanmegv6ltozika fenndll6rend elleni ktizdelemjellege.A vez6re ndlkiil maradtndpmozgalomv6g6rv6nyesen
elveszti meghatdroz6szerepdt, az osztdlyharcktilijnf6le kozdkcsapatokfosztogat6hadjfrataira egyszerfisijdik.M6sr6sztaz addigi,c6r elleni kiizdelemmost mdr az idegenek
elleni ,,nemzeti"harcot is jelenti, amelyet az irregulSriskoz6k harcmodor
ink6bb g6tol, mint segit. Igy keriil a szolg6l6nemessdgaz ij szakaszban
a
mozgalom6l6re,k6tfrontosharcotv6llalvaa lengyelekkellepakt6l6bojdrok
6s a koz6kokellen.
Az els6 n6pfelkel6sneknevezettsziivets6gMoszkva felszabaditds6ra
tett
kisdrlete azonbankudarccal v6gz6dott.Pedig v6giil ism6t a r6gi recepttel
pr6b6lkozott:a sz6lesttimegekkihaszndl6sdval
az,,dssznemzetinek"
dekla-
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r6lt harcban
. Am az 1611.jrinius30-i rendelet,amely akoz6ks6gegyjelent6s csoportjaszdmdrakildt6sbahelyeztea jobb6gyi illapotba vato viiszateriil6st, a sz6_szoros
drtelmdben<isszeugrasztoftt
a kozikokat 6s a szolg6l6
nemeseket.Es ebbena harcbanaz ut6bbiak h6zt6ka rtividebbet.
Az tjttidik szakaszbanezdrt a mozgalom 6l6reij territoridlis 6s (16szjg0 fj szoci6liser6 6ll. Az 6lland6hdboruzils6ltal kev6ss6vagy egy6ltal6n nem drintett volgai 6s att6l 6szakrafekv6 vdrosok etegEiit-meg
ekkor az anarchiilt,hirdetik 6s val6sftjr{kmeg a gyakorlatbanis kdtfrontoi
harcukat, megint csak egy addig ismeretlenjeiens6ggel gazdagitvaaz
orszdgt6rsadalmi6s politikai rort6netdt.A crdrn6lktilisdg
6s-a(leigyelekkel_kiegyez6
arisztokr6ciakompromitt6l6d6sa
miatri) boJ6rndlkiiliJeg
iooszakt4ban
a politikai ddnt6seksaj6tosdemokratikusalapokrahelyez6-clnek.
Felelevenedika moszkvaifejedelmek6ltal megfojtottu""..gyikorlat, az
iparos-keresked6
n6pess6gaktfv szerephez
jut i ,pagypolitilfiban", amelyet - m6slehet6s6get
nem ismerv6n--ism6i csaka toriattan c6ri hatalom
r6gi jogaiba val6 visszahelyez6s6re
hasznillmajd fel 1613-banMihail Romanovtr6nraemel6s6vel.
A,,hosszri"16. szdzadoroszorszdgban
a cdri autokratikus
hatalomkialakul6s6nak,megerdsdd6s6nek
6s - megrendtil6s6nek
kora. Buk6saazonban
nem v6lik val6ra, mert a korldtlanuralkoddi hatalomelve logikusank6vetkezett az el6z6 t6rsadalomfejl6ddsb6l
6s a katonai monarchii sztiks6glete!
b6l..Id6leges gyengiillsdt j6rdsztsz6ls6s6gesen
tflhajtott form6banval6
megjelendseokozta.Ttirtdnelmiperspektfv66an
szemldlveazonbana szfuzad
feltdtlentile hatalomt6rnyerds6nek
6s int6zm6nyestil6s6nek
id6szaka.A legldtv6nyosabbsikereketa politikai ideol6giaszintj6n6ri el, 6m a mindennaf,i
politik6banis fokozatosan6rv6nyesiil,hogy azt6ntilrsad,alom6talakft6
t6nyez6v6 vdljon.
a szolg6latibirtok
- A. s76nada bojdrs6gijrcikbirtokaimegrendtildsdnek,
elterjed6sdnek6s 6ltal6banminden mag6nbirtokadomdnybirtokk6torten6
lefokozdsafolyamat6nakkora. Megkfs6rlika boj6roknak- a r6gi moszkvai
bojdrokhozkdzelitd - egysdgesft6s6t,
m6s oldali6l az uralkod6 oszt6lykiijogi 6s gazdasdgihelyzetdbenis vdgbemegyegyfajtanivell6r6tegei
::ry:6
l6d6s.Ennek sordnaz ut6bbiak- a fiildmrivel6khdzes viroJtat6khoz mdrten - szint6nprivilegiz6lthelyzetbekeriilnek.Az opricsnyina6s m6g inkdbb
a ,,zavarosid6szak"esem6nyei6ltal meggyengftetfboj6ri6ggal szeiben azt6n a.kors.?a\y6g6reti16fl6 r6tegkoveteldsekkel
rend-ettezo,val6sdgospolitikai riv6lisk6ntl6pnekfel.
jobban kimutathat6a paraszts6g
helyzet6bena szilzadfolyamiin be- M6g
k-tivetkezett
alapvet6vfiltozds.Az 6lland6hiborfzfusgondjaikozitit verg6d6
6llam a.vdg,vesz6ly
kdzeledtdvelteljesftettea katonai-foldesririosztai rctfontoss6grikfv6nsdg6t:a parasztokitigtrtiz kiit6s6t. Ezzel meglndultL als6bbn6pr6tegek- holopokhozktizelebbl6v6 szintenmegval6iul6- egys6gesftdsdnek
ritjdn. Ugyanebbea vonulatbailleszkedettaz-illlamnakaldiLtett
,,fekete" parasztokfiildjeinek udvari birtokk6 alakft6sa,illetve a szolg6l6
nemeseknekval6 eladominyozdsa.Egyeldre azonbana rdghtiz k6t6s po-liti168

kai ir6nyvonalaaz elementdriserejfi 6s a dinasztikuszfrrzavart,az uralkod6
oszt6lyonbeliili rdteg- 6s pozici6harcotj6l kihaszn6l6n6pmozgalomellen6ll6sakijvetkeztdbennem tudott 6rvdnyesiilni.
Nem bizonyult ugyanakkortart6snakaz autokratikus6llam ir6nyftdsdnak
rendszeresem.A helyi ktizigazgatdsreformj6t elsodortaaz opricsnyinavi
hara,6s id6legesenaz rijonnanelterjed6prik6zokonalapul6kdzponti irdnyit6s is megrendiiltaz opricsnyinai,,magdn6llam"anarchisztikusberendezked6sekdvetkezm6nyek6nt.
Hosszrit6von azonbana kdzpontikormdnyszdkek
id66ll6aknakbizonyultak,6s a szolgdl6nemess6g
potencidlishatalmibdzisai
lettek. Tiibbek kdziitt ez6rt keriilhetett sor arra, hogy az uralkod6 osztflly
kdz6ps6r6tegei- az el6kel6boj6rfamfli6kjelent6sr6sz6nekfizikai, gazdasdgivagy mor6lismegsemmisiil6se
ut6n- id6legesen
val6s6gos
hatalmit6nyez6k,k6v6lhattak.
A 16. szdzadfolyamdnv6gbementv6ltoz6sokv6giil is az ideol6giailag
senki 6ltal nem korldtozotturalkod6i hatalomnaka val6si4gos
6letbenis
korl6tlan voltdt alapoztflkmeg. Hi6ba dllnak vissza tehdt 1613ut6n li4tsz6lagaz opricsnyinael6tti 6llapotok,az autokratikusc6ri hatalomutols6
akad6lyaitis elsdpdrteaz opricsnyina6s a ,,zavarosid6szak".Az orosz
t6rsadalomez|rt 1613 ut6n, ha nehezenis, de visszazrikkena korl6tlan
uralom kerdkvdg6sdba.
Ezt kell tennie mdr csak az1rt is, mert a teriileti
jelszavdtirjdk az
vesztesdgek
ism6t a katonaimonarchiameger6sft6s6nek
6llami politika zdszlajfira.A megold6shozmdr
nem lesznekelegend6kegy
patrimonidlisalapokonnyugv6 centralizilltdllamrendszerkeretei, ekkor
mdr a nyugati vfvm6nyok oroszok szdmdraelfogadhat6rdsz6nekadapt6l6sdrais sziiks6glesz.

Egyhdz6s kultrira
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A ,,hosszri"16. szdzadra
alighahaszndlhatjuk
az oroszkultfra ,,aranykora",
6m sokkal inkdbb a ,,vaskora"jelz6t. Amilyen sikereket6rt el a Moszkva
kiizpontriorosz6llam az lszakkelet-oroszteriiletekegyesitds6ben,
a birodalomm6 vdlds ,,fizikai" mutat6iban,olyan visszaesdst
ktinyvelhetel a kulturdlis teljesftm6nyekter6n.Paradoxm6don,a ,,tatdriga" oly sokatemlegetett
ki4rhozatostijrt6nelmi szerepehozta el orosz ftildre az els6sorbanAndrej
Rubliov nev6velf1mjelzettkultur6lis rijjdsziilet6sta 15. szdzadels6 fel6ben.
Atatdr fennhat6sdgels6 id6szakdnakpusztft6saitkdvetdenugyanisaz orosz
ftjldek rij urai a h6dft6skijzvetettebbm6dszereitalkalmazt6k,s nem sz6ltak
bele sem az egyhdz,sem pedig az egyhdzikultrira iigyeibe. lJgyanezmdr
nem volt elmondhat6az fjonnan szewez6d6orosz autokratikus6llamra,
mely az 6let minden teriiletdn igyekezettmaga meghatdroznia mfikijd6s
normilit.
Ujabb ldtszdlagosellentmondds,hogy az orosztdrrt6nelem
folytonoss6gdt
mintegy megtestesftfl,az orosz6llamisdg6s kultrira szimb6lumdnaktekint-
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het6,a vil6g valamennyihfrolvas66stdvdnlzf polg6ra6ltalj6l ismertKreml
jellegzetesviirtis t6gli4sv6rfala,6pftdszetilegmeghatdroz6
templomegyiittes6vel,6ppenebbena szdzadban
kdszi.iltel. Az orosz nagyfejedelmekkorondzdsitemplomi4nak
6piilt, aranykupol6sUszpenszkij-szdkesegyh6a
6s a c6rok temetkez6sihelydtil szolg6l6Arhangelszkij-szdkesegyhdz
itilliai mesterek: AristoteleFioravante6s a mil6n6i Alevisio munk6i.A hagyom6nyos
oroszdpftdszetistflust reneszfnszelemekkelgazdagitottdk,
aminekijsszharm6ni6ja j6l p6lddazaaz orosz fdldet 6rt elsd jelent6s nyugati hatdst- 6s
egybenannakterm6szetes
korldtait,lehets6ges
hat6ktjr6t.Azitilliai 6pft6szek
6s m6s mesterek,tud6semberekmoszkvaijelenldteSophiaPaleologosznak
6s gdrcigktirnyezet6nekkosztjnhet6.A cdrndmagais Velenc6ben6lt, innen
az olaszkapcsolat.IIL Iv6n alatt Oroszorszdgegyndhiiny6vrekinyflt a Nyugatfel6,6s az oroszkultrira szerencs6j6re
pdratlanalkot6sokkalgyarapodott.
A katolikus Nyugattal val6 ,,kokett6l6s"azonbanigen riivid ideig tartott, s
az oroszmfiv6szetekfvszdzadol,raelmeriilteka megrijul6srakdptelen,az 6si
hagyom6nyokv6ltozhatatlans6g6t
ttirv6nny6emel6egyhazikultrirdban.A pravoszl6v mfiv6szeteka ldlek rezdiil6seitis megjelenitenikdpesFeofan Grek
6s Andrej Rubljov m6lyen emberi Megv6lt6- 6s Istenanya-dbrdzolilsaival
el6rtdkbels6fejl6d6siikcsricsi{t.
Az oroszikonfestdszet
,,nlgy ti6ja" Gyionyiszij mesterreleg6sziilki korszakunkels6 harmad6ban.
O m6g alkot6 m6don tudta folytatni a rubljovi hagyomdnyokat,amelyekazonbancsakhamar
a fejl6d6s gdtjaivdv6lnak.A Szr{zcikkelyes
zsinatugyanisdogm6v6merevfti
Rubljov fest6szet6t.A tov6bbiakbanktitelez6 volt az 6 manirjdbanfesteni
(gyakorlatilagm6solni), az egydn\ fant{aia tilalmass6v6lt. A mfivdszeta
k6zmflvess6gszintj6realacsonyodott.E k6rhozatosfolyamat sztiks6gszerfl
velejdr6jaaz orosz6llam 6s egyhdnmeger6stid6s6nek,
illetve az ezekmeger6s(t6s6t
szolgdlnihivatotteszm6kkialakul6sanak
6s ideol6giairendszen6
vdl6s6nak.
AZ AUTOKRAChTOSOLOGIAJANAK
KIALAKULASA
II. (Vak) Vaszilij h6nyatottsorsaj6l jellemezte a belvisz6lyok 6ltal drilt orosz
fdldek illlapotdt a III. Iv6n tr6nra l6pte el6tti id6kben. Taldn enn6l is srilyosabbak voltak azok a lelki kataklizm6k, melyeken a korabeli orosz emberek
6tmentek. Az fvszdzados tat6r ,jelenl6t" alatt az alattval6k mindv6gig a
pravoszl6vi6b6l meritettek er6t, 6s az ,,igaz hit" szil6rds6gavolt sz6mukra
a fog6dz6 a jelenben, s egyben a szebb jiiv6 garanci6ja is. A keleti 6s a
nyugati kereszt6ny egyhdz uni6jdt kimond6 ftrenzei zsinat azonban 6vtizedekig feldolgozhatatlan csapdst m6rt az orosz hiv6kre. Elsd reakci6juk az
elutasft6s lett: v6giil is e v6t6b6l jott l6tre az autokffil orosz egyhaz. Egy
f6l fvtized sem telt el, 6s az ortodox hit mellett kitart6k rgazolva lfittdk
elszdntsdgukat,hiszen Bizdnc veres6get szenvedett a tdr<ikokkel vivott
egyenl6tlen kiizdelemben.Amagyardnatklzenfekv6 volt: a giirrigok az uni6val
,,latin" eretneks6gbeestek, s e bfniik6rt biintette 6ket az Ur. A baj csak az,
hogy Konstantin6poly elest6velodalett az utols6 ,,\gazhitfr"c6rsdgis.
A kereszt6nyfelfog6sbanm6ly gydkerei voltak a,,birodalmak 6thelyez6-
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d6s6r6l" (translatio imperii) sz6l6 tannak. Az elsd kereszt6nybirodalom
(R6ma)a barbdrtdmaddskijvetkeztdben476-banmegddlt,6s a keleti (ortodox) egyhdz tanftdsaszerint ennek helydre l6pett a Bizdnci cs6sz6rsidg.
1453-bana pog6nytiirdkdk csap6saialait tortdnelmilegaz is megszfint16tezni. A pravoszl6vhit ezzel, term6szetesen,
nem halt el, de rij birodalmi
krizpontotig6nyelt.A 15. szdzadkiizep6nm6g nem sok jel mutatottarra,
hogy az rij pravoszlfv cdrsdga Moszkva kiizpontri orosz 6llam resz. Az
dszakkelet-orosz
ftjldek ,,iisszegyrijt6se"
azonbanmeghoztaaz els6 sikereket, s ezekreaz esem6nyekreaz egyhdziideol6giais gyorsanrcagillt.
A15. szLzadmdsodikfele az egyhdziirodalomigen aktfv fdl 6vsz6zada.
A szerzetes-fr6k
egy sor traktdtustszentelteka g6r6g6keretneks6gbe
es6se,
tdrv6nyszerfi
pusztuldsa
tdm6jdnak,
s
ezzel
eldkdszftik
a
talajt
\!zan9
Moszkva rij ttirtdnelmi szerepdnekalfitdmasztdsdra.
Ehhez azonbanel6bb
m6g sz6moskcivetelm6nynekelegetkell tenniiik, s ebbdli igyekezetiikben
partnerretaldlnak a nagyfejedelmihatalomban.A legf6bb probl6maa tat6r
fiigg6s6gk6rd6se,ugyanisaz oroszokkor6bbancsak a tat6r k6nt ismert6k
el ,,cdr"-nak,vagyisabizdncibaszileoszok
mint6j6ra,,csd,sz6rnak".
Jellemz6
az ezzelkapcsolatos
6vatoss6gra,
hogyIII. Ivrfnis csaka liv6niai lovagrenddel 6s n6hrdny
kisebbn6metfejedelems6ggel
folytatottlevelez6sdben
nevezi
mag6tc6rnak,s m6g j6val k6s6bb,a cdri cfm hivatalosfelv6tel6t(1547)
ktjvet6enis sok6ig megtart6ztatjdk
magukata hivatalosdiplomdciaihaszn6latdt6l.Ehelyett az ,,autokrdtor"titulust r6szesftikel6nyben,m6r II. vaszilij
is ttjbb izben, mfg III. Ivrin 1485-t6l ,,eg6szoroszorsz6g"autokr6tor6nali
neveztetimagdt.Atatar f6hatalmatszimboliz6l6,,c6ri"cfmetteh6tm6g nemigen merik alkalmazni,de a bizdnci reminiszcencidkat
sugall6,,autokr6tor"
terminusmi{r korszakunkelej6n elfogadott6vi4lik.
j6l
a ez az ellvigydzatoss6ga felntjv6 rij biroda- Amennyire demonstr6lj
lom tdrv6nyszerfr,
,,kisebbs6gi6rzdsdt",annyira sztiksdgesnek
€rzI tekint6ly6nek meger6sit6sdt.
A tekint€lyelvi uralmi rendszereliben
ez a legterm6szetesebb
m6donaz uralkod6presztfzs6nek
emel6s6ben
tilt testet.E tekintetben az egyhdzi irodalom a legnagyobbszolgdlatotaz orosz uralkod6k
fantasztikusgeneal6gi6j6nak
megkonstru6l6s6val
tette.
A valamikor a 15. szdzadv1g6n, 16. szdzadelejdn fr6dott Elbesz6l6sa
vlagyimiri fejedelmekrdlc. mri k6t politikai c6lt is sikerrel szolgdlt. Azzal,
hogy Rurikhoz 6s Rurikon keresztiil eg6szenAugustuscs6sz6rigvezette
vissza a moszkvai fejedelmek csal6df6jdt, egyr6szr6llegitim6lti a keleti
szl6v fdldek ,,cisszeszed6s6re"
irrinyul6 moszkvaih6bonikat,m6sr6szr6leur6pai dsszehasonlft6sban
is igen ,,el6kel6" dstiket talillt a nagyfejedelmek
szdmdra.M6g att6l semriadt vissza,hogy a var6gRurikot ndmetneknevez7e, aki fgy v6lhat KonstantinPrusz nevf rokondnak,,porosz"leszfirmazotti6v6. Az oroszfejedelmek,j6 nemzets6gbdl"szdrmai6s6taz Elbeszdl|stulajdonk6ppendupldnbiztosftotta.Tartalmazzaugyanisaz orosznagyfejedelmek koron6ja, az rtn.Monomah-sapkaoroszfcildrekeriil6sdnekfaniasitikus
tdrt6netdt.E szerint a val6j6banvalahonnanK6zdp-Azsi6b6lsz6rmaz6koron6t a vlagyimir fejedelemkegyeit keres6KonsztantinMonomakhoszbi-
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zdnci csdszdraj6nd6kozta,aki - Augustuscsdszdrtirtiktjs6nekminds6g6ben
- ezzel mintegy a bizanci csdszdrokhatalm6tis 6tadta.Az Elbeszil€s a
vlagyimirifejedelmekrdla vildgi hatalomdics6s6gdtvolt hivatott a ttirtdnelmi folytonoss6gbizonyft6s6nak
eszktjz6velndvelni.Az ugyanebben
a korban fr6dott Elbeszdldsa fehdr piispdl<siivegrdlc. mfi mindezt az egyhdz
presztizsllrt tette. Az Elbeszdldsszeint a novgorodi 6rsek feh6r siiveg6t
eredetilegNagy Konstantinkiildte Szilveszterp6p6nak,aki R6ma eretneks6gbees6seutdn azt a konstantin6polyipdtridrkdhoztov6bbftotta,hogy v6gijl az igaz hit egyedi.ilmegmaradtfiildj6re, Oroszhonbakeriiljtin.
J6l l6that6teh6t,hogy az oroszfr6sbelisdgben
tijbb oldalr6l is al6tdmasztott6k azt a rdgrfll ismert pr6fdci6t,hogy egyszera moszkvaifejedelems6g
leszR6mam6lt6tjrokdse,az egyetlenpravoszl6vbirodalom.Ennek avdgynak igaz6niit6k6pesideol6gi,aiform6banval6 megjelen6sdre
mindazon6ltal
sok 6vtizedigkellett vdrni. Es nemcsaka m6r emlftettk6sleltet6politikai
t6nyez6kmiatt. Az egyhdzigondolkod6kzavarodottsdgdt
a vdgletekigfokozta ugyanis,hogy a pravoszl6vnaptfircsak a ,,v7l6gteremt6s6t6l"szdmitott 7000. 6vig (teh6t 1492-ig)kalkuldlt az emberisdge vildgi ttjrt6net6vel.
A megel6zd6vekez6rt j6r6szta vilflgv€gevdr6s
eszkatologikusr6viilet6nek
jegy6benteltek el. Ez kivdl6 tdptalajavolt egyr6sztaz eretnekgondolatoknak, m6sr6szt- amikor a ttjrt6nelemmenete1492utdn is rendbenfolytat6dott - rij ttirt6nelemfiloz6fiaieszm6kkidolgozds6nak.Ha 6gy tetszik,az ij
idfszdmitdskifejezettenkap6ra jdtt az oroszokrij szerepvdllal6s6t
sugall6
elmdleteknek.
A szintdzismunk6j6tvdgiil egy Filofej nevfi pszkovi szerzetesvlgezte
el, akinek h6rom nagyobblllegzetfr episztol6ttulajdonitanaka 16. szdzad
els6 fel6b6l. Az egyik, amelyetkiizvetleniil 1524 el6tt frt a nagyfejedelem
Munyehinnevfi de6kjdnak,Levdl a csillagj6sokellen (rijabbanLevdl a rossz
napokrdl 6s 6rdkrdl) cfmenkeriilt a tiirtdnelmikdztudatba.Jelent6s6gdt
n6veli, hogy szerz1s€ge
vitathatatlan,s hogy ebbena levdlbenszerepela k6s6bbi ttrrt6nelmikorokbanolyannyiraelhfresiilt ,,Moszkva- harmadikR6ma" formula. A modern tijrt6neti-politol6giaimunkdkban6lland6ancit6lt
t6tel a ktivetkez6kdppenhangzotteredetileg:,,Az dsszeskereszt6nycfirsdg
a v€g{hez 6rt, 6s a mi uralkod6nkegyetlencdrs6g6banegyesiilt a pr6f6tai
ktinyvek szerint, vagyis M orosz c6rs6gban:mivel kdt R6ma elbukott, a
harmadik6ll, 6s negyediknem lesz." Filofej e megfogalmaz6ssal
k6tsdgteleniil elegettett a korban felmeriilt valamennyielv6r6snak.Az orosz birodalmat az egyetemesemberi tdrt6nelemdimenzi6jr4ba
emelte oly m6don,
hogy folytonoss6gotteremtettaz eur6pu civilizdci6kor6bbi nagy korszakai
6s Oroszorszdgkdz6tt,miktizben orszdgdta kereszt6nysdg
egyedtilmegmaradt c6rsdgakdnt,uralkod6j6tpedig az igaz hit egyetlen&z1jekdnt mutatta
fel. Koncepci6jaj6l szolgdltaaz oroszuralkod6hatalmdtlegitim6l6rij ideol6giai er6feszft6seket,
6m nem volt politikai indfttat6sa.Ann6l kev6sb6lehetett, mivel eszkatologikusir6nyults6gamiatt nem bizott teljes m6rt6kben
ezen,,harmadikbirodalom"megmenekiildsdben.
Es ugyanaz oroszok,,kivdlasztottn6pk6nt" bukkannakfel episztol6jalapjain, tehdt az ism6telt vit74

lilgv€gevdrdser6s messianizmussal
pdrosult,i{m a ,,hosszri"16. sztzadban
hires ideol6giai k6pletenem v6lt - amit kds6bbannyianfelr6ttak neki - a
ktlpolitikai expanzionizmus
doktrfn6jdv6.Jellemz6m6don,amfg egyetlen
hivatalos6llami iratban sem fordul el6, addig az egyhdu;ifr6k ann6l gyakrabbanmerftenekbel6le.
A ,,Moszkva- harmadik R6ma" formul6t helyesebbteh6t az orosz autokr6cia ideol6giai megalapozilsdtis szolgdJ6egyik legiit6k6pesebb,de
messzenem az egyetlenintellektudliserdfeszft6snek
tekinteni.M6s logikdval oper6lt,de hasonl6annagy szolgdlatottett a nagyfejedelmihatalomnak
Joszif volockij is, aki levelek sokas6gdban
tett hitet az uralkod6i hatalom
isteni eredetemellett. Eszmet6rsainak
kdszdnhet6ene felfogds olyannyira
elm6lytil a kiiztudatban,hogy r6nk kiisziin az :frn.vildgi publicisztik6banis.
Egy Ivan Pereszvetovnevfrcondotti4repl. a tijrtjk szultdnhatalm6valveti
osszeaz oroszc6r6t,6sl6ndzs6tttir annakkorl6tlanvolta mellett.Az egyetlen ,,igazhitfi" birodalom uralkod6ja Istent6l szdrmaz66s felt6tel n6lktili
hatalm6r6l6s a pravoszlfvia egyediili vddelmezljdr6lsz6l6tanft6sokatv6gi.il a joszifljfinus Makarij metropolita6s a ktiriilijtte szervezlddttegyh6ziirodalmi mrihelyiinti egys6gesformdbaa 16. szdzadk6zep6n.Amikoi aztdn
az orosznagyfejedelmekhivatalosanis cdn6 l6pnek el6, mdr egy k6sz ideol6giai konstrukci6tdmasztjaal6 a f6nyeskiils6s6geket.
A MONUMENTALIZMUS STiLUSA

Makarij 6s ktire egyszerref6radozottaz orosz egyhaz6s az orosz 6llam
dics6s6g6nek
hirdetds6n6s ndvel6sdn.E kett6 j6szerivelelv6laszthatatlan
att6l a pillanattdl kezdve,hogy az orosz egyh6z dn6ll6v6v6lt a konstantindpolyi patri6rka1f.l,s ,,nemzeti"lett. Innent6l a keleti egyh6zf6kszereplt
gyakorlatilagaz oroszuralkoddkvettdk 6t, tehdtaz egyhilzaldrendel6dtjtla
vil6gi hatalomnak.Tiirt6nelmi kapcsolatukl6nyegeazonbana kdlcsdnrjsen
el6nytis sztivets6gennyugodott,eztrt - a tdrgyaltkorszakbanlegal6bbisegym6skdlcsdncismegerdsftds6n
munkdlkodtak.Ttjrtdnelmiperspektfv6b6l
n1zve ugyanakkork6ts6gtelen,hogy ebben a korban teremt6dtekmeg az
orosz egyh6zfeletti 6llami trilhatalomfelt6telei.
A 16. szdzadkiizepdnperszeebb6l m6g semmitnem lehetett6rz6kelni,
hovatovdbbennek az ellenkez6jevolt az igazsdg:Makarij metropolitatartotta befolyi4saalatt az ifj:dc6rt. IV. Ivdn jelenldtdvelemeltea Szdzcikkelyes
zsinat fdny1t,6s t6mogattaaz ,,6sszoroszszentekpanteonji{nak"l€trehozils6t,amelyneksordn1.547-ben
6s 1549-benMakarij a gondosankiv6lasztott
helyi szentekb6l39-et ,,risszorosz
szentt6"avatott.
Makarijdk hozzdkl6tre a szentekdlett<irtdnet6ttartalmaz612
kotetes,,enciklop6di6t", a velikije csetyji Minyeit 6s ennektulajdonkdppenip6rj6t, a
fejedelmi csalddok17 generdci6j6nak
hist6ri6j6t,az :frn.sztyipennija rnytgrit. Mindket v6llalkoz6smonumentalizmusdval
trinik ki, m6lt6 folytat6saa
szdzadels6 fel6bennagy lendiilettelfoly6 6vk6nyvfr6snak,amelynekk6t f6
teljesftmdnyeaz irn. Nikon- 6s a voszkreszenszki
dvktinyvgyfijtem6ny.
A Nikon-f6le 6vktinyvnekelkdsziil az :drn.illusztri4ltvdltozatais. Ez a maga16
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ezer miniafiirdjdvala korabeli oroszkdnyvmfivdszettal6n legkiemelked6bb
teljesftm6nye.Sokat eldrul azonban,hogy enneka varidnsnakaz'dssze6lli'
6tfrtdsdbaa cdr magais belesz6l,s6t bizonyosr6szeketkifejezettutasitds6ra
nak. Innen m6r csak egy l6p6s,hogy az opricsnyinaid6szak6banaz orosz
energi6valvezetettfel6t 6vr6l 6vrelankadatlan
szerzetes-fr6k
sok 6vsz6zadon
jegyz6seimegszakadnak:
egy dics6s6gesmfifaj ag6ni6i6naklesziink tanrii.
De hallgatnaka mrizs6kis. A politikai-ideol6giaic6lokatszolg6l6hiva-'
A r6gi
mfiveksor6valrukkol ki a 16. sz{zadban.
talosir6sbelis6greprezentatfv
orosz irodalom kor6bbi korszakaibannem egy 6rt6kesalkot6stproduk6l6
sz6ppr6zaazonbanszint6nhallgat6sbaburkol6zik. Fikci6nak e szdzadban
nincs helye. Ann6l ink6bb a gyakorlatihaszonnalkecsegtet6lev6l- vagy
Nem vdletleniil hfvj6k a 16. szdzadota
trakt6tusjellegfielbeszdl6seknek.
E mfifaj egy6bk6nt
,,publicisztika"kor6nak az orosz irodalomtortdnetben.
Kiiltjn
szinfolt benne
kedvelt
terepe.
messzenemcsakaz egyhdniszeru1k
illetve
a
citri
egyeduralom,
Ivdn cdr 6s Kurbszkij herceglevelez6se,amely
p6rviadala.
intellektudlis
annak bizonyos fokri korl6tozdsasz6sz6l6inak
ugyantiibbenmegk6rd6A ket riv6lis episztol6riskiizdelm6nekhiteless6g6t
jeleztdkaz ut6bbi id6ben,6m 6ppena levelekstflusi{neluralkod6ut6nozhamiatt kell ezeketaz irdsokata korabeli orosz irotatlan szem6lyisdgjegyek
dalom 6rt6kesproduktumainaktekinteniink.
Meg6llapfthatjuk,hogy a korabeli orosz fr6stud6kdicsdretesbuzgaloma jumal igyekezteka nekik kijeltilt feladatokatteljesfteni.Termdszetesen
talmuk sem maradt el. E helytitt nem azt emelndnkki, hogy a kolostorok
meg6rizhett6k(s6t az opricsnyinaidejdnjelent6senniivelhett6k)birtokaikat.
A josziflj6nus vezet6sfiegyhdzalig n6h6ny lvtized alatt Sllami seg6dlettel
mindeneretnekgondolatot,ide6rtvea bels6megtisztul6stsiirsz6mfrzhetett
get6 ,dnzetlen" felfog6st,vagy pl. dvtizedekrecellabtirtdnbecsukhattaazt
aki minddssze
mflveltsdgrigiirtig szerzetest,
a MakszimGreket,a reneszdnsz
helyesfr6sihibdit szerettevolna kijavftani.
az oroszszertart6skiinyvek
A mag6trendszerbeszervezd6s hegem6nszerepbejuttat6 hivatalosegyh6zi ideol6giamds mfivdszeti6gakatis teljesenaz ir6nyitdsaal6 von. A 15.
szdzadmdsodikfel6benGyionyiszij m6g bizonyosfokri 6tmenetetjelentett
ktizdtt; a 16.
az expresszfv-emocion6lis
stflus6s a csillog6 reprezentativit6s
szdzadvlg€re azonbanaz oroszikonfest6szetaz :un.sztroganoviiskoldval
megmerevedika kiils6 sz6ps6get6s a technika mindenhatlsdgdthirdet6,
fest6szetszfnvonaliin.Hasonl6irdnybamozdul el az
agyonrendszabillyozott
templom6pft6sistflushelydbe
ipit€szetis. A kor6bbi s6tortet6s,sisakkupolds
az apr6l6kosanel6frt, hagymakupol6s6pftdszetl6p. Ennek csricsteljesftmdszdmit6VasziliiBlazsennij-szdnye a ma is a Vdrtjs t€r f6l6tvdnyoss6g6nak
kesegyhdz,amelyet a kazanyi diadal eml6k6redpftettek 155G60-ban,de
amelyethamarosanink6bb IV. Ivdn ,,szentfdlkegyelmrije"nevdrekeresztel
6t a moszkvaindp, ezzel semtudv6n feledtetni azt,hogy a lenyfigtiz66piiletegyiittesegy birodalomnagys6g6thivatott demonstr6lni,6s a tov6bbiakban mintegy kdtelez6,,receptiil"kell szolgdljona mindenkoritemplom6pft6k szdmdtra.
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Melleslegekkortdjt seprfizikki Moszkvdb6laz els6 oroszkdnyvnyomtat6t, Ivan Fjodorovot.Nem 6rthetetlenaz egyhdzicenzfra t6mad6sbalendtil6se,hiszenezekt6laz id6kt6l kezdvenemcsaka fest6szet6s 6pft6szettechnikdjdt,de a k6dexm6sol6sszabilyait is szigoni regula rdgzitette.
Az flllarni 6let anarchi6ja- kissd k6s6bb- a ,,zavarosid6szakban"id6legesenfellazitja a hivatalos ideol6gi6t is. Kiiltjntjsen a tOrtdnelmit6rgyd
elmdlked6sekszaporodnakel. Es ezekmdr nem Oroszorszdgegyetemesdics6s6g6nek
kfv6nnakemldket6llftani, mint pl. az I5l2-es Kronogrdf (Vil6gtort6net),hanema tiirt6nelmi felel6ss6gkinz6 k€rd€s6tfeszegetik,s ezzel
p6tosztktilcsdntizneka 17. szdzadeleje irodalm6saj6tos,,demokratikus"
nak. M6lt6 el6kdszft6ia ,,rdvid" 17. szdzadideol6giaih6borfinak.
A ,,hosszri"16. szdzadaz oroszautokr6cia- 6s egybenideol6gi6ja- kialakul6s6nakkora. Ez ut6bbit k6ts6gkfviila kor fr6stud6i6rdem6nekkell tekinteni.ink.E siker azonbanpirruszi gyflzelmea korabeli kultfr6nak. A pravoszl6v egyhdzikultrira, amely nem ismertea skolasztilcatudomdny6t,kimaradt a reneszdnsz
forradalomb6l6sa reform6ci6mozgalm6b6l,a 15. szdzad
elejdnaz itn. m6sodikd6lszl6vhat6snakkdsziinhet6enmdg k6pesvolt megdjftani magdt.A 16. szdzadban
azonbannemcsaka nyugatieszmdketsz6mgdrcigegyhflzitanft6sokatis. Az orosz
fizik, de a ndmik6pp,"korszerfisftett"
egyhdzifr6k makacsulragaszkodnakaz 6si k6ziratoshagyom6nyokhozm6g akkor is, ha azok nyilv6nval6filol6giai kdptelens6geket
tartalmaznak.
Az egyhdzimfivdszet tdrgyr eml6kei, de maga az irds is fetisiz6l6dik, a
tradfci6 magil€rtval6, 6nc6ld6rt6kk6v6lik.
Ez a kultrira tipikusanktiz6pkorikultrira - annakis az 6si v6lfaj6b6l.F6
hordoz6i,az egyhdzembereielk6peszt6primitfvsdgiikkeltrinnekki: a p6p6k
tiibbs6gemdg a nevdt se tudja rendesenlefrni, nemhi6basiirgetikdpzdsiiket
a Szilzc\kkelyes
zsinat.Es az sem vdletlen,hogy a papokfr6studatlans6ga
szdn6v mrilva m6g ugyanannyiraaktudlistdma.A konkr6t politikai-ideol6giai c6lokat megval6sft6,,magas"kultdra sziiksdgkdppen
maradta nagyon
kev6skiv6lasztottmonop6liuma.A tudatlansdgugyanakkoriinhitts6ggel6s
p6rosult.Az orosz egyhdze szdzadbana saji4t
er6s kiviflasztotts6gtudattal
maga6ltal fpitett,,kfnai fal" mdg6hriz6dik.Kfviil rekesztiazBur6pdtmegfjft6 nagy gondolatokat,inkvizfci6sszigorralalacsonyftjale 6s uniformizillja a magakultrirrdj6t- mindenkultrir6k legmagasabb
rendfij6nekdeklardlva
azt. Az elzdrk6zds,az izolacionizmushosszirlvszdaadaiveszik kezdetiiket.
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4. FEJEZET

A ,,lazcn86"
17.szdzad,

A reneszdnsz
6s a felvildgosod6s
kora kijz6 6kel6d617. szdzadaz ear6pai
tiirt6nelemjellegtelenebbperi6dusaikdz6tartozik. Becsiilettelhaladtov6bb
a 16. szdzad6ltal kijeliilt nyomvonalon,de rij ir6nyokat nem hati{roz meg.
Tov6bbtart a centrumorsz6gok
el6retiir6se,
az angolokmegddntika monarchi6t, 6rn Eur6panagyobbrflsz$nmegszil6rdulaz abszolutizmus.
A kontinens
v6getnem616hdbonikkalteszipr6bdramagdt.
Akdz6pkori szerkezeffi
N6metr6mai Birodalomezenktjzbenkdnnyfinektal6ltatik,6s a harminc6vesh6boni
v6g6nsok szi1zdarabrahull. M6lyiil a r6gi6k kiiziitti fejl6d6sbeliktiltinbs6g:
It6lia 6s riltal6bana Mediterri4neum
a stagn6l6ssz6nadaut6n
hanyatldsnak
indul,
jut
a keleti perif6ri6npedig a jobb6gyrendszer
kiad6sa"
uralomra.
,,m6sodik
jellemzi. Eur6p6Kev6skivetelt6leltekintveaz eg6szftildrdszta megtorpan6s
ban 1600-bankb. 100-110milli6 ember61,iitven 6v mrilvamr{rn6hdnymilli6val kevesebb,s a n6pess6gcsak 1700-banhaladjameg ism€t a 110 milli6t,
miktizbena ndmetfdld lak6inakm6gfdl lvszdzadravansziiksdgiik,hogyrijb6l
jellemzi a szinadot,
el6rj6kaz 1600-asszintet.Hdbonik,jdrv6nyok,szegdnys6g
amely r6adr4sul
egy fjabb ,,kisjdgkorszak"epicentruma.A b6k6tlens1gsz6zadaez abbanaz drtelembenis, hogy 14926s 1650ktiztitt 126, a fenn6ll6
rend ellen trimad6felkel6st,mozgalmatjegyeztekfel a ttjrt6ndszek.A 16.
szdzadinagy fejl6d6si ,,boom"utidnindokolt h6t a v6lsdgkordnaktartanunk
az azt kdvet6 szdzadot.De t6volr6l sem a 14. szdzadihozhasonl66ltal4nos
vdlsdgnak.Bizonys6g ene az ekkor 6lt 6s alkotott Monteverdi 6s Purcell,
Yeltzquez6s Rembrandt,Descartes6s Pascal,Molibre 6s Milton. Es Isaac
Newton is ebbena szdzadban
fedezi fel az 6ltal6nostiimegvonzdstiirv6nydt.

A Romanov-konszoliddci6kezdetei
A ZEMSZKIJ SZOBOROKKORA

Oroszorszdgigazdb6lnem tudta kiheverni az opricsnyinapusztitdsait,tfl
kor6n ttjrtek rd a ,,zavaros6vek", amelyektali{n csaka tatdrjdrdshoz
hasonj,6rtak.A diadalmasmoszkvaic6rlfthat6 katasztrof6liskdvetkezm€nyekkel
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s6g, amely oly magabiztosantdrt el6re az 6si fiildek visszah6dft6s6ban,
s
amely az 6lland6v6dekezdsb6l
m6r rdg6tatijbbfrontostdmad6sba,
h6dft6sba
ment6t, 1612v€g6na mdsfdlsziz 6v el6tti teriilet6reszorultvissza.A svddekhez keriilt Novgorod 6s kiirny6ke, valamint a N6va kiirnydki balti-tengeri
partszakasz,
beledrtvea Finn-tibdln6hdny6si oroszteleptildsdtis.Ezzel egy
id6bena Lengyel-Litv6n Kir6lys6gvisszafoglaltaSzmolenszket6s az eg6sz
szeverszkitertiletet.Az orszdgotidegenmartal6cok6skozdkhorddkegykdnt
gusztftottiik,rabl6 hadj6rataikkalmegzavarvaa nem sok h6bonitl6tott orosz
Eszak6let6t is. A lengyelekkiver6seutdn m6g 6vekig tartott a hadidllapot,
az orszdggyakorlatilagegybeftiggf csatatdrr1v6lt. A permanensharcot v6laszt6koz6kok messzed6lre eljutottak,egy id6re m6g Asztrahanytis hatalm6bakerftettea mi{sodrk6lcdrozvegydvel6s csecsem6fidval iisszeszdvetkez6 Zaruckij atamdn.
Az fvtizedesbelhdborri6ri6si m6retekettilt6 bels6 ndpmozgdsteredm6nyezett. A parasztoknagy ttimegei v6lasztott6ka szabadkozdkok 6let6t,
vagy vdndoroltakm6g tdvolabbra,Szib6ri6ba.A cenffdlistertileteklegaldbb
60Vo-apusztdsodott
el, s6t n6hdnyt6rs6gbenmdg enndlis riaszt6bba k6p; a
rjazanyi keriiletben pl. a puszt6vdv6lt ftjldek teriilete huszonkdtszerhaladta
meg a sz6nt6fijldek6t.
Egy parasztudvarra
6tlagbanalig iit gyeszjatyinamegmfiveltfiild jut, ami legfeljebbafele az el6z6szazadibirtoknak.Hasonl6helyzetbenvannaka szolgdl6nemesekis. Egy pomesztyebirtok
nagys6ga
nemtdbb
150 gyeszjatyindnfll,s kiirzetenklnt j6, ha a tizeddnfolyik termel6munka.
A hadsereg
romokban,hiszenilyen kiiriilmdnyekkdziitt a katon6skod6ftildesfr nem tudja, de nem is akarjahadrafoghat6sa
feltdteleitbiztosftani,elmegy
ink6bb holopk6ntegy nagyrirvagy egy kolostor szolgillatdba.
C6r nincs, a boj6rdumanem funkciondl,a helyi kdzigazgatds16. szdzad
kdzepi, opricsnyinaut6n is megmaradtreformj6tsemmissdteszik a h6borfs
6llapotok.A helyi vdlasztotttiszts6gvisel6kkompetencidj6tfokozatosan
megnyirbdlj6k,majd engedelmesvdgrehajt6ileszneka helytart6k hely6be
l6p6 vajddknak,aklk egy-egyt6rs6gteljhatalmriuraiv6 v6lnak, soha addig
nem tapasztaltmert6kfi hatalommala keziikben6s visszadldsekkelhivatalukban. Olybd tfnik tehAt,hogy Oroszorszdgminden tekintetbenvisszazuhant a IV. Ivdn, s6t a nagyapjaeldtti szintre.
Az eg1sztdrsadalmatszeuiJell anarchidnl irrd l6vd rend let6tem6nyese
a cdr, ez€rt az 6sszn6pi6hajt megtestesft6konszoliddci6els6 l6p6sea
cdrvillasztdsvolt. Viszonylag gyorsan,az ,,eg€szorszdg"v6lem6ny6tkik6rve, de a kozdkok kierdszakoldsdra
megv6lasztottak
egy tizenh6t6ves
fiit, Mihail Fjodorovics Romanovof,akinek eleinte egy porcikdja sem
kfvdntaezt a nagytisztess6get.
De mindenmellettesz6lt.Oroszvolt, apai
6gon IV. Iv6n els6 feles6gdnekrokona,egy siheder,akinek szem6ly€t61,
de m6g csal6dj6t6lsemkellett a hatalomra6csing6z6csoportoknaktartaniuk, hiszen apja,Filaret - all. At-Omitri.l 6ltal kinevezett- pefti1tka6ppen
lengyelfogsdgbaniilt.
Mihail Romanovota mdsodikndpfelkeldsvezetfi mint ideiglenesvdgrehajt6 hatalom6ltal dsszehfvottorsziigosgyfil6s(zemszkijszobor)vi4lasztotta
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Az orosz uralkod6k
Monomah-sapkdja

meg,amelyn6pfelkel6sezzelaz aktussalmintegy iltadtaa hatalmatac6mak,
de mdg inkdbb az 6t megv6laszt6orsz6gosgyfil6snek.Ezzel l6tsz6lagaz
el6z6 6vek sz6lestrirsadalmib6zisonnyugv6 hatalmi gyakorlat6treproduvolt, higydl6sk6pviseletea lehet6legteljesebb
k6lt6k,tudniillik az orszdgos
m6r
azonban
a koVal6jdban
v6laszt6kat.
parasztok
is delegrfltak
szenm6g a
joga
fj
c6r
6s
az
politikai
a
bojdrdumdba
diint6sek
rondz6stktjvet6endtkertilt a
eset6ben
szok6sos
ktizvetlenhozzitartoz6inakkezdbe.A serdtiletlenuralkod6k
helyzettel van dolgunk a fiatalemberhelyett az anya diint, a bojfudum6val
kiegyezve.A biztons6gkedv66rta legfontosabbhivatalokata c6ri rokonokra
Kiiltinijsennagy oszis r6szesiilnek.
bizz6k,akik jelent6sftjldadom6nyokban
togati{skezd6dik ezekbenaz 6vekben:a kdzponti teriiletekrdl gyakorlatilag
eltdnnekaz udvari 6s feketeftildek. E jelensdgnem csupi{naz dj uralkod6i
sz6nd6k6t
csal6dmoh6s6g6tbizonyitja, de politikai bdzisakisz6lesft6sdnek
is. Megkezd6dikegy fj emberekb6lrekrut6l6d6arisztokrdciakialakftdsa,
hanema cdrikegy alapj6nszdmfthataz el6kel6
amely miir nem szdrmazdsa,
pozfci6kra.Es mivel az uralkod6 igazdnb6viben csak a dumai helyeknek
van, a boj6rdumalltszdma l6tv6nyosanmegn6.Az anarchisztikus6llapotok
6s az egyel1rem6g gyeng6cskelegitim6ci6miatt azonbana zemszkijszobor
iil6sezik,teh6ta dumamintegymegosztja
gyakorlatilagszint6npermanensen
a hatalmategy t6gabbt6rsadalmik6pviseletennyugv6 szervvel.
A tttrt6A zemszkijszoborokM oroszpolitikai 6let saj6toskdpz6dm6nyei.
n6szekv6lem6nyemegoszlikar6l, hogy melyik gyfildstlehet az els6 igazi
orsz6gosgyfildsnektekinteni, s hogy egy6ltal6nh6ny volt bel6liik a 16.
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szdzadban.A legnagyobbegyet6rt1saz r566-os tandcskozdstillet6en van,
amelyetm6g legfeljebbegy-k6thasonl6kijvetett a 16. sz1nadban.
A zemszkij szoboroksz6ma6sjelent6s6geigazdb6la 17. szdzadban
s azon beliil is
Mihail ci{r uralkod6sdnak
els6 6vtized6benn6tt meg.Az 1613-asc6rv6laszt6
gyflds egy6bkdnta zemszkijszoborokttirt6netdneklegsz6lesebb
k6pviseleten alapul6 tan6cskoz6sa:
sohakds6bba parasztokEs az egyszerfipaps6g
nem kiildijtt embereketMoszkvdba.A deleg6ldsnak
egy6bk6ntsematakuttal
ki v6ltozatlanszok6sai,hagyomdnyai.N6hdnyesetbenpl. a vid6ki szolg6l6
nemess6gszab6lyosjeliil6gyril6sekenv6lasztottaki k6pvisel6it,m6skor
urgl-ban,az id6 stirget6semiatt, csak a fdvi{rosbanszolg6latottev6k k6pviselt6k ezt a tdrsadalmirdteget.Megint m6skor egy6ltal6nnem hfvt6k meg
6ket, ami a v6rosi lakoss6g,a keresked6kesetdbenm6g gyakrabbanforduli
.16. 4 zemszkij szobornakteh6t nem volt 6lland6 az iisszetdtele,az egyes
t6rsadalmicsoportokrdszvltellt a cdr 6s a napirendrekeriil6 k6rd6sekdbntdttek el. A zemszkij szoborokez1rt igen gyakrannem kdpviseleti,hanem
,,tematikus"jellegfek voltak, s csak az adottk6rddskdrben6rdekeltrdtegek
deleg6ldaithfvt6k meg. Ennek megfelel6enezek az orsz6gosgyffl6sel ritka kivdtelt6l, pl. az r6l3-ast6l eltekintve- nem dont6shoz6,hanemink6bb tan6cskoz6,tandcsad6fdrumok voltak, amelyekenaz elhangz6v6lem6nyek semmiresem kiitelezt6ka v6grehajt6hatalmat.Amint arra sincsepet a!a!{1k, hogy a v6lasztottkdpvisel6keta vdlaszt6kb6rmif6reolyan
instrukci6kkallilttdk volna el, amelyek meghatdrozt6k
volna a gyfildseicen
jdtszott szerepiiket.A meghfvottaka f6vdrosbanval6 iil6sez6sival6j6ban
valamif6leolyan szolg6latnaktekintett6k,mint a katon6skodilst,ez6rtvonakodva tettek elegetalattval6iktiteless6giiknek.
A 17. szazadim6sf6l tucat zemszkij szoborb6lmintegy tfz Mihail alatt
iil6sezett.Ez r1szinta c6ri hatalomviszonylagoser6tlens6g6t
mutatta,s ett6l
elv6laszthatatlanul
a politikai viszonyokkuszas6g6t.1619-benvisszat6ra
fogsdgb6lFilaret, a cdr apja,s ez az esemdnyjelent6senmegszil6rdftjaa
szemdlyihatalmat.Tulajdonk6ppen
egy du6lis hatalomjiin l6tre a c6r firi 6s
a.pdtriSrkaapakoziitt, amelybenaz egyhazflnekmeglehet6sen
kiterjedt vil6gi jogosftvdnyaivoltak; fi6val egyi.itthaszn6lhatta
pl. a ,,nagyurilkod6"
cfmet, s a cdri csal6dbancsal6df6itekintdlyeelvitathatatlanvolt. orsz6gos
gyfildseket6 is iisszehfvatott,els6sorbanaz orczilgk6z6llapot6nak
hitelesJbb
megismer6se
c6ljdb6l.Ezzela zemszkijszoborfunkci6jaJelent6s
metamorf6zison megy 6t, egyre inkdbb a kozponti hatalomszo1gfuattev6j6v6
v6lik,
mikozben a r6sztvev6kk6re is mindjobbanszfikiil. rraijd nagyon hosszri
ideig egydltal6nnem hfvj6k tjsszea gyfil6st.A korabeli oroJ viszonyok
kdziitt a legsz6lesebb
nyilvdnoss6got
megtestesft6
6s lehet6s6geiben
a iegpolitikai
dtintdseket
befoly6solni,
valamint
egy
korlZtozott
t6rsJalontosabb
dalmi kontrollt gyakorolnihivatott intdzmlny fgy v6lik vdgiil autokrdciakonform int6zm6nny6.Llnyeglt tekintveugyan mdr eredetitegis tiit6nb6z6tt a
nyugatimonarchidkval6sdgosjogokkal felruh6zottrendlkdpviseletiorsz6ggyfil6seit6l6sparlamentjeit6l,
de ezaratta n6hr4ny
6v alattteljesenbelesimul
az ijjdszervezfldl totdlis 67lamg1pezet6be.
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A szoLGAL6NEMESsric
rEnNven6se
Filaret haza€rkezteut6n a cdri hatalomtekint6lyeelvileg ism6t csorbftatlan.
A korabeliviszonyokkdztittez a sziiksdges,
de messzenemeldgsdges
alapja
a bels6rendteremtdsnek.
Ha valamiben,akkor ebbenteljes volt a megegyez{s az eg6szti4rsadalomban,
ez€rtaz fj hatalomnaknem kellett 6rdemleges
ellenz6kkel sz6molnia.Zoksz6 ndlkiil tfirt6k, hogy a kormdny rendkfviili
jelleggel. A c6ri kincstdriiresenkonad6k sor6t ziditja r6juk - rendszeres
gott, ez6rt a legdrasztikusabb
eszk6zdkhiiznyriltak: vagyontittidtitvetettek
ki, el6sztjrm€g l6l2-ben, majd 6vente,eg6szen1619-ig.Az iitiid val6j6ban
a harmad6s a tized kijzdtt ingadozott,s el6szdrcsaka v6roslak6kt6lszedt6k
be, r6ad6sulma semteljesenvil6gos,hogy a teljesvagyontsarcolt6k-emeg,
vagy csak az ing6sdgokat,mindenesetreez olyan terhetjelentett, amelyet
csak a rendkiviili 6llapot indokolt. A korm6nyzatigyekezettugyanakkora
bevezetnivagy elterjeszteni.
A sz6,,normdlis"viszonyokrais rij ad6nemeket
zad els6 fel6benaz 6ltal6nostendenciaaz egyenesad6k ntivel6sevolt. Mihail c6r uralkod6s6nakels6 6veibenv6lik 6ltal6nossda kor6bbanregion6lisan kivetett postaszolg6latiad6, a fogolypdnzekad6jads a sztrelec-vagy
koz1kpflnz.Ezeket az ad6katteriileti m6rt6kegys1g,az rin. ekealj szerint
vetett6kki. A szazadelejdna mag6nfiildesririjoghat6s6galatt 616parasztok
6llami ad6ja 6vi 14 rubel ktiri.il mozgott,amit az udvari 6s ,,feketefijldes"
parasztok6tdbbsziirdsenmeghaladott.
E sz6mok azonbansok tekintetbenfiktfv sz6mok,ugyanis a lakoss6g
mindeneszkoztmegragadottaz ad6frzet6sikiitelezetts6gal6li kibrijdsra.Tiimegesenszdktekvagy vi4ndoroltakel, m6sokdllami ad6 fizet6s6renem kdtelezettholopnak6lltak egy-egynagybirtokoshoz,megint m6s csalddokink6bb tjsszekiiltiiztek,s fgy cstikkentett6kaz egysdgnyiftildteruletre jut6
ad6t. A korm6nyzatgyakorlatilagtehetetlen,id6r6l id6re dsszeirjaaz ad6kdtelesn6pess6get,
hogy rdgzitseaz ad6z6kat6s a kdtelezetts6geiket,
de a
lakoss6glelem6nyesebbnek
bizonyul.
Alaza ad6mor6lperszenem egyszerfiencsaka kincstdr6rdekeits6rti. A
fijldmfivel6 lakossdgelbujdokldsaval6j6bana szolg6l6nemesekder6khad6t
6rinti a legkellemetlenebbtil.
Nem sz6mftritkas6gnakaz orszdgbanaz olyan
kertilet,ahol a szolgdl6nemesekl57o-afiildtelen,s tovdbbiharmadaegy
parasztiudvartbirtokol. A novgorodifiildekenm6genndlis dr6maibba k6p:
a15. szdzadv6gi kiizel 4lVo-nyikis- 6s kdz6pbirtokosok
ar6nya85%o-ran6.
Nem drthetetlenteh6t,ha a katon6skod6fiildesrirnem tud elegettenni alapvet6kdtelezetts6g6nek,
a 15 parasztutdnilovaskatona-ifllit6snak,
hiszenegy
fegyvereseltartdsaval6j6bantitven fiildmfivel6 munk6jdt felt€teleznl.
A moszkvaikorm6nyzata ,,zavarosid6szak"utrini 6vekbenegy iirdtigi
kdrbekeriilt. A nagyar6nyipuszt6sod6s
miatt a fiild er6ket vesztette,a szolgifl6 nemess6ga pdnzbenkapott adom6nyokrailhitozott.Ez6ft ndvelik az
6llami ad6kat,ami ellen a paraszts6gismdteltelmenekiil6sselv6dekezik.A
v6geredm6ny:az ad6fizet6kszdmais, a megmfiveltf<ildteriiletmennyisdge
is cstjkken.Uj megolddsuti4nkell n6zni,s ennekhat6saialapjaibanhatdrozzdk meg M oroszt6rsadalomk6p6t.
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Az oroszkis- 6s kdz6pbirtokosoknak
r6gi v6gyavolt parasztjaikfoldhcjz
kdtdse.Borisz Godunovkorm6nyz6sa
alattdrv6nyesiiltii e torekvdsiik,6m
a ,,zavaros"6vekfiildcsuszaml6sszerfi
t6rsadalmimozgdsaiels6ptirt6ka ,,tiltott 6vek" gyakorlatdt.Az 6llamazonbanpartneriiklett ebbdliszind@kukban,
s a maga teriiletdn,a kincstdri 6s udvari ftildeken m6r a 17. szlzad elej6n
is 6rvdnyesiilte kdtotts6g.A vil6gi 6s egyhilzifdldekenazonbanbonyolultabb volt a helyzet,ugyanisa nagybirtokosokellen6rdekelteknekszfumitottak, hiszena n6pess6gcstjkken6s
id6szak6banelcs6bftgatt6ka kisbirtokosok
fiildjeir6l a munkaer6t.Els6sorbana szeg6nyebbfdldesurakdrdekeitszolgflltdk a 17. szdaadban
ttjbbszdrm6dosftottrendeleteka szijkdtt parasztok
felkutatds6r6l.Az eredetilegiit 6vbenmegszabotthat6rid6 r64l-ri 10, illetve 15 6vre tol6dik ki, majd 1646-bangyakorlatilagid6hatdin6lkiil visszatoloncolhat6k
lettek azl620-as,illetve1646-osossiefrdsok
alapjdna szdkijtt
parasztok.Ezen- az oroszparaszts6g
- vdltoz6sok
szempontjdb6lsorsdcint6
alapjdtaz iddktizbena gazdasdgban
v6gbemlntfolyamatokvetett6kmeg.Az
egyetemleges
pusztuldsid6szakdbanugyanisa f6ldmfvel6k nem n6lktiltizhett6ka fiildesdri ktilcstjntiketgazdas6guk
rijrainditds6hozvagy egy6j gazd1s6gmegszervez€s€hez.
E plnz- 6s anyagieszkijzd,kfejdbeniermlsietizerfileg v6llalt6k a szabadkdlttjzdstilalmdt, szerz6ddsekben
kijteleztdkel magukat iirok iddkre uruk mellett. Az dllarnkodifik6ci6s tevdkenysdgecsak
k<iveti6s rdgziti a kialakult gyakorlatot 1649-ben.
Ezzel p6rhuzamos6s a szolg6l6nemesiosztilryszdmilrahasonl6jelent6s6gfi m6dosul6sokttjrt6nneka pomesztydkjog6ll6s6banis. A sz6zad,
kdzepdrea votcsina6s a pomesztyek6z6ttegyrelobb kiiliinbsdgtfnik el. igy
pl. a plnzszfikegyakrankikdveteli a pomeszty6ktjrtjkbirtokli6nttijrt6n6 eladdsdt.Lehet6s6gnyflott ugyanakkor- korl6iozott m6rt6kben- a pomeszty6k cser6j6rc,ezigen gyakranval6jdbanburkolt ad6sv6teltjelentett.De ami
tal6na legl6nyegesebb:
a pomesztyede facto iirijkfthet6ve vay. Ezzellrdemi
el6rel6p6stijrt6nt az addigegym6st6ljelent6senelt6r6 tulajdonformdkegys6gestil6se
ritj6n: a ftildesriri oszr6lyprivildgiumaikomoly m6rt6kbenkiiJljesedtek.
Ennyi tellett az els6 Romanovuralkod6sdt6l.pontosabban,nem is anynyira Mihail Fjodorovicsotmagdtmindsftik ezeka tdrt6n6sek,hiszenu ti.mllyflhez kcizvetleni.ilktithet6 legkreatfvabbtett a kerti r6zsi4kmeghonosftdsaoroszfijldon. De a rokoni 6s boj6r kormdnyzatsemnagyondicsikedhet,
hiszen 6ppen csak a legsziiksdgesebb
tjnvddeimifeladatokatoldottdk meg
egy sor pillanat diktdlta, ad hoc jellegri int6zked6ss
el, a tfrzoltfus
m6dszer6-vel. Az orosz6llam el6tt 6116legfontosabbtennival6,az elvesztetttertiletek
visszaszerz1se
meghaladtaer6iket.A sv6dekt6lugyanvisszakaptdkNovgorodot, a lengyelektdlazonbansemmit,br{r ttibbszdris megkfs6relt6kszmolenszketbevenni. A v6ge mindig megalaz6veres6gten togg-uan olyan
srilyosvolt a kudarc,hogy az egykori szmolenszkih6st,sein vajdilt a u"res6gmiatt kivdgeztdk.R6ad6sula belpolitika semvolt siker6gazitnakmin6sfthet6.Amikor a doni kozi{kok egy rajtaiit6sselelfoglalt1k-Azovota t6rcikdktdl, majd megtartdsdhoz
az orosz6llamt6l k6rtef segfts6get,r642-ben
184

Koz6kok(Repinfestm6ny6nek
r6szlete)
ism6tdsszeiilta zemszkijszobor,hogy megt6rgyalja
a segitsdgnyrijtds
k6rdds6t.A ktilddttek ennekkapcsdnolyan panaszdradatot
zridftanaka c6rra,
hogy az orszdgurai szdmdravil6gossdv6lt: szerencs6sebb
lenne el6bb a
saj6tport6juk el6tt sepernitik.H6rom 6vvel k6s6bb aztdnMihail Romanov
<irtikreelt6vozott.A konszolid6ci6tart6seredmdnyeitimm6r fi6t61,Alekszej
M ihajlovicst6I v 6rta a t6rsadalom.

Kiad6sok 6s bev6telek
A HADSEREG

A ,,zavarosid6szak"gy6szoskiilpolitikai vdgeredm6nye
€s aztk6vet6 katonai veres6gekel6gg6egy6rtelmfiv6tettdk, hogy a kudarcokalapvet6oka a
nemesifelkel6sennyugv6hadvisel6s
cs6dje.Az oroszkormdnyzatezt nem
kiinnyenl6tta be, hiszenegy eladdigj6l bev6lt,szil6rdkatonai-tdrsadalmi
struktrirdtk6rd6jelezettmeg. Ezdrt is pr6b6ljdft minden er6vel ,,helyzetbe
hozni" a katon6skod6ftildesurakat,hiszen 6k mris oldalr6l az autokrdcia
t6rsadalmibSzisaiis. Ezek az er6feszitdsekazonbannem hoztdk meg az
dhftotth6bonisgy6zelmeket,ez€rtmegkezd6dijtta hadszervezet
lassri6talakft6sa- m6g Mihail Romanovuralkoddsaidej6n.
Az oroszhader6- nem sz6mitvaa tatdr6s egy6bkeleti segddcsapatok
1631-benkb. 70 000 f6t szdmlillt.DOnt6tiibbsdg6ta szolgi{16
nemesektett6k
ki, hadbavonul6 fegyveresszolgdikkalegyiitt. Elrettentderej6tinkdbbnagy
tdmege6s rendkfviili tarkas6gaokozta,ugyanisez a vegyestdrsas6gnem
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volt hadrendbe6llfthat6, a korszeni harcmodortnem ismerte,fegyverzete
elavult volt. Eleinte azzal igyekeztekfeljavitani, hogy kiilfdldi zsoldosokat
fogadtakfel, akikb6l nem volt hi6ny a harmincdvesh6boni idejdn Eur6pa
hadszfnterein.
Az 1630-as6vek legelej6t6lkezdveazonbankomolyabbrijftdsokra is sor kertil. Korszerfisftika tiiz6rs6get,n6 a l6fegyverrel ell6tott
gyalogsdgl€tszfima6s jelent6sdge.Es ami a legfontosabb,megszervezldik
n6h6ny,kiilfdldi tiszt 6ltal parancsnokolt,
tin. ,,idegenmint6jri" ezred,amely
mdr a modern haddszat6s szigorriregula elvei alapj6nmfkddik. Az elkiivetkez66vtizedekbenezekaz ezredekegyrejobban elterjednek6s trilsrilyba
keriilnek.
Az 168l-eshadsereglista
164000katondttartalmaz.Ez,azonk(vtil,hogy
ttibb mint k6t 6s f6lszeresea f6l 6vsz6zadel6ttinek,iisszetdtel6ben
is dtint6en elt6r att6l. A hagyom6nyosstruktrir6treprezent6l6moszkvaiszolgrdl6k
mdr csak k6t 6s f6l ezer f6vel meg a kb. 22 ezreskisegftd szolgandppel
k6pviseltetikmagukat.A tradiciondlishadrendbenmindijsszesen
13 ezer
szolgr{16nemest tal6lunk, mfg a hadseregz6m€t a 63 rij tfpusri ezredbe
szervezett90 ezer katona alkotja. Ezek 6l6n - h6rom kivetellel - kiilfoldi
tisztek 6llnak, mig a katon6kttibbsdgeelszegdnyedett
birtokos 6s sorozott
paraszt,akik zsoldot 6s ell6t6stkapnak. Ez a hadseregm6r reguldris,de
6lland6naknem nevezhet6,hiszen ahadjdrat vlgeztdvel,a tisztek kivdtel6vel, minden katonahazatdrtcsalddj6hoz.
AD6K,VAMoK,MoNoP6LIUMOK
A h6borfhoz6s a hadsereghez
term6szetesen
pdnz kell, ezt Montecuccoli
kordnakoroszaiis j6l tudt6k,ez€rttal6ltakki rij ad6kat,6s ntjveltdka r6gieket. A beindul6hadseregreformmal
azonbancsakhamarvil6goss6v6lt, hogy
a hirtelen megn6ttktilts6geketa L7. szdzadels6 feldbenpr6b6lt m6dokon
nemtudjdkfedezni.Uj, b6s6gesebb
bev6teliforr6sokutdnkellettn6zni,ami
kikiivetelte a gazdasdgpolitika
6s azonbeliil is els6sorbanaz illlamhdztartils
6talakft6seL
Al7. szdzadm6sodikfel6nekmeghatdroz6
fejlem6nye,hogy a kor6bban
trilsdlybanl6v6 egyenesad6k hdttlrbe szorulnaka kiizvetett ad6k miig6tt.
Ennek az volt a f6 oka, hogy a hagyomrinyokds az ad6z6lakoss6gtov6bbi
terhelhet6s6ge
er6senleszfikftetteaz ad6bev6tel-n6vel6si
lehet6s6geket.
A
korm6nyzatmindennelmegpr6b6lkozott,6s
alig-aligv6logatottaz eszkdzijkben. Amfg eljutott arraa felismer6sre,hogy a gazdasdg
nagyjtivedelemtartalmi {gazataitis fokozottanmegsarcolja,s ezt tiibb-kevesebbtudatoss6ggal
mint egy gazdas6gpolitikai
fegyvert hasznillja,addigeg6szenprimitfv m6dszereketis bevetett.A p6nzront6spl. 6vtizedekigbevett gyakorlatnaksz6mftott. A 16. szdzadels6 harmaddt6laz oroszpdnzrendszeralapjaaz frn. kis
grivna volt, ami 204,756grammeztistottestesftett
meg,s amelybdlegdszen
1610-ig300, darabonk6nt
0,68 g sflyd kopejk6tvertek.1610-benazonban
ugyanennyieziistb6l4006rm6tkdszftettek,
majd 1626-ban
425-6t,6stovdbbi szfik 9vtizedetkdvet6enegy kopejka mdr csak 0,45 gramm eziistiit tartalmazott.De extraprofithozjutott m6g a kincst6ra kiilftjldi Joachim-tall€186

rokb6l is, ugyanisezeketbeolvasztottdk,6s 40-50%o-kal
nagyobbn6vdrt6krj
kopejkdtvertek bel6le.
Ez mind semmivolt azonbanahhozk6pest,amireaz 6ppenaktudlislengyel hdbonirak6szi.ildd6korm6nyzatszdntael mag6t 1654-ben.Az eziistalap6'p€nzrfil 6tt6rta r1zpdnzre,6s trimegesmennyis6getzrtditottaz orszdgra. E plnzreform teljesensze%flAlta
a gazdasdgot,
6s 6ri6si m6retrit6rsadalmi ellen6lldsbatorkollott. Erre a k6s6bbiekbenm6g kitdriink, most csupi{n
arra utalunk, hogy az dllamnak 1,654€s 1656 ktiztitt a ftzplnzveretdsb6l
gigantikusnagysrigrijtivedelme szdrmazott.
Egy font (409,512g) 12 kopejka
piaci 6rt6kfi r1zbfl10 rubel n6v6rt6kfp6nztcsindltak,ami - a munkab6reket
nem sz6mftva- mintegy nyolcezer szdzal€kos
haszonkulcsottaftalmaz.Ez
ttibb mint k6tszeresevolt az orosz 6llam ekkort6jt kdtmilli6 rubel kdriili
teljes6vi ktiltsdgvetdsdnek.
J6val eleg6nsabb,
hasonl6kdppen
tradicion6lis6s nem kev6sfiskdlis lelem6nyrelehetds6getad6 bev6teli forr6sok voltak a vdmok. Amig az 6ru
el6rt a fogyaszt6j6hoz,legalilbbnegyvenf6lejogcimen terheltdkmeg illet6kekkel, s ezen rit v6g6n akdr a dupldjdrais emelkedhetettaz dra. utad6t,
fejad6t, hidplnzt, sorv6mot,6llatv6mot,nyolcadvdmot,raktdrdfjat,el6rusft6si helypdnzt,m6rleghasznfilati
d(jat stb.kellett a kereskeddnek
fizetnie,de
pdnz jdrt a kiiliinfdle engeddlyekpecs6tei6rtvagy, mondjuk, a l6billog6rt.
Teriiletenkdnta vdmok vdltozhattak,n6h6nyesetbena helyi keresked6kn6mely al6l kedvezmdnytkaphattak,de a f6 v6millet6kek- az druszilllitils,a
forgalom, a szolg6ltat6sokv6mja, a fejad6k 6s a kiildnds elj6rdsi dijak mindenhol fellelhet6k voltak, 6s v6gs6 soron a v6s6rl6t terhelt6k. Minet
t6volabb sz{llitottdk az 6rut, az ann6ldr6g6bblett.
oroszorsz6gbana kereskedelemre
is igaz volt, hogy minden rit Moszkvdbavezet.Hatjelent6sebb
ritvonalindult a f6vdrosb6l.Az egyik avologdai
dt, ahov6 t6len hat nap alatt lehetetteljutni, majd a Dvina foly1n Arhangelszkvolt a v6g6llomds.
Novgoroda BaltikummalktjtijttecisszeMoszkv6t,
mig a volgai rit Asztrahanyigvezetett,s onnan eg1szPerzsidba.szib6ri6ba
a Moszkva,oka, volga, K6ma foly6kon 6s szdrazflldifton lehetetteljutni.
A Litv6ni6ba6s az ukr6n teriiletekrevezetl utak az dlland6sultcsat6rozdsok
ml4t a szdzadlegnagyobbr6sz6benhaszn6lhatatlanokk6
v6ltak, s csak egy
1678-asszeru6d6s
biztosftjaa zavartalankeresked6sta lengyelekkel.A t,6volsdgikereskedelemben
m6r a 16. szdzadv1g1t6lnagy szerepetj6tsz6 angolokon 6s hollandokonkfviil Moszkvdbankiildn piacuk volt a perzs6knak,
tirmdnyeknek,
gtirdgtiknek,litvdnoknak,sv6deknek.
orosz r6szr6l13t6vols6gi nagykeresked6l6tta el az illlami monop6liumoknakszdmit6cikkek
tranzitj6t,6s tdbb sz6z alacsonyabb
rangf keresked6dolgozott6llami megbiz6sb6la nagyobbkereskedelmikdzpontokban,viszonylagn6peshivatalnokseregasszisztencidjamellett. Ezilltal a kereskedelemsaj6toshivatalos
szinezetetkapott, er6s ifllami kontroll alatt 6llt. Becsl6sekszerinta v6mbe- legdlisan,rigyhogym6g felvdtelekfele a behajt6appardtustgazdagitotta
becstlni sem lehet az e szisztlmdbanbennerejl6 vissza6ldsek
okoztakdrokat. Az orosz gazdasdgszdmdraa legkr{rhozatosabb
term6szetesen
az volt,
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C6ri kocsmaa 17. sz6zadb6l
hogy a nagy profitothoz6 t6volsdgikeresked6s
nem a v6llalkoz6kkockdzatdra 6s gyarapod6s6ra,
hanem 6llami szolgfllatra6piilt, ami egy mer6ben
piaci mechanizmustis a korrupci6meleg6gy6v6tudott vflltoztatni.Ti4rsadalmi szempontb6lpedig az a legszembetfin6bb,
hogy ez a keresked6-hivatalnok r6teg nem tud igaz{n privilegizillt helyzetbekertilni. 1613-banugyan
kiiziis adomdnylevdlmenti fel 6ket bizonyosvdrosi ktitelezettsdgek
al6l, 6s
rdszt vehetnekaz orszflgosgyrildseken,de 1664-bena vajddk hatdsktir6be
jelenti.
keriilnek, ami a helyi ktizigazgatdsnak
val6 al6vetetts6gi.iket
Az el6bb reszletezettv6mokonis tfltettek a 17. szdzadm6sodikfeldben
a kiiliinf6le dllami monop6liumok.A legfontosabb6llami monop6liumoka
kiilfdldiek 6ltal keresett6s exportk6pes6rucikkekvoltak - mi4ra szilzadelsd
fel6ben. Kiildniisen f1ltve 6rizte privil6giumdt a kincst6r a prdmek k6nyszerfelv6sdrl6s6ban,
amihez esetenk6ntm6s term6kek (kender, hamuzsfr,
szurok,faggyri stb.) is csatlakoztak.Bizonyost6rs6gekbenegydb6rucikkek
szint6nkiz6r6lagos6llami forgalmaz6sban
lehettek,mint pl. a Volg6n6la s6
6s a hal. Az egyik legjelent6sebb6llami monop6liumnaka korcsm6ltatds
joga szdmitott.Az enged6lyezettitalmdr6sekbencsak 6llami eredetribort,
sdrt,m6zstirtlehetettdrulni.Meglehet6shat6konys6ggal
tiirt6nhetettmindez,
hiszena kor 61land6,
felpanaszolt
erkdlcsi
m6g tdrvdnyilegis szankciondlt,
v6ts6ge a r€szegs€,g,ami€rt kirfv6 esetbenaktr szdmfrzet6sis jdrhatott.
Egy6bk6ntsem az egy fogyaszt6nakkiadhat6alkoholmennyis6glimit6l6sa,
sem a szigoni biintet6seknem tudt6k a ktinnyfi b6dulatrav6gy6k kedv6t
szegni,igy e t€ma az egflsztdrgyaltid6szakbanaktudlismarad.
A gazdasdgi6let szempontj6b6lnegatfvabbkiivetkezmdnyeilettek az itn.
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kismonop6liumokelburjdnzds6nak.
Minthogy ezeketaz 6llama leggyakrabban haszonb6rletbeadta, bizonyos helyekenegdszenextr6m drucikkek 6s
szolgdltat6sokis dllami monop6liumokk6v6ltak. Ilyen volt pl. Nyizsnyij
Novgorodbanaz ecetdrusftds
6s a ktisztiriil6svagy Usztjugbana szappan-6s
m6zeskal6cs-6rusft6s.
A kismonop6liumokn6hakomoly bevdteleketeredm6nyeztek,mint pl. a szurokfdzds,amibdl I625-benmdg csak 100rubel kdriili
volt az illet6k, de amikor egy holland keresked6vette haszonb6rletbe
a jog6t, akkor k6t 6v alatt mintegy 1200rubelt frzetett.Ez ap€lda is azt mutatja,
hogy a helyi termel6sbizonyosdgazatokban
6s teriiletekenm6r a szdnadels6
fel6benjelent6senfellendiilt, de egyfttal j6l jellemzi a korabeli oroszgMdasdgpolitikibana gazdas6gon
kiviili eszkijziik6s m6dszerekprimdtus6t.
Az 9rintetteka magukm6dj6nterm6szetesen
tiltakoztak.Sok helyiitt k6relmeztdka kismonop6liumok
eltdrldset,s 1639-benezekena helyekenviszszadllftottdka rdgi egyenesad6t, az obrokot. De hallattdk a hangjukataz
Azov kapcsi4ndsszehfvottorsz6gosgyfldsenis, ahol s6relmeztdk
a v6rosi
lakoss6gmegnyomoroddsdt,
a honi keresked6kkiilfitldiekkel szembeniv6dtelensdgdt,a vajd6k iink6ny6tstb. 1646-banktildn beadvdnyfoglalkozott a
kiilfdldi kereskedelemkiv6telezetthelyzet6vel,mfg v6giil az angolkereskeddkt6l h6rom6v mrilva meg is vontdka kedvezm6nyeket.
Egy6bk6ntsaj6tos
argument6ci6val,gyakorlatilag az angol forradalmatbiintetve ily m6don,
amidrt az alattval6kfelkent kir6lyuk ellen fordultak.
A kiilfitldiekkel val6 keresked6st
6s dltaldbana monop6liumokatillet6en
egy6bkdntel6g gyakranvdltozotta kormi{nyrfll6spontja.Hatott 16 az orosz
keresked6k6lland6 panasza,de arealizillhat6extraprofitis, illetve az,hogy
az 6llam a nemesfdm-felhalmozdst
tette kiilkereskedelmesarkktiv6v6,6s a
nemesfdm-behozatal
a kiilfiildiekkel val6 kereskeddstdl
fiiggtitt. N6ha ideol6giai, ktilpolitikai, netdnerkiilcsi meggondol6sokbefoly6solt6k.1652-ben
pl. egyhdzinyomdsrakorliltoztdk az italmdrdst,de mdr a kiivetkez6 6vben
visszakellett 6llni az eredetigyakorlatra,ugyanisa bevdtelekkb. harmad6val estekvissza.1662-benaz ijra nemesf6malapra
helyezett pdnzverlsanyagi feltdteleitvoltak hivatottakfedezniaz djonnanbevezetettmonop6liumok
(kender,hamuzsir,szurok, faggyri, juta 6s cobolypr6m).Csakhamarezt a
rendeletetis visszakellett azonbanvonni az drintettekeldgedetlensdge
miatt.
A kuszaviszonyokrendez6s6re
el6sziiregy 1653-asvdmszabdlyzatteszkis6rletet,amely megtiltja ndh6nykisebb6ru haszonb6rletbe
addsdt,6segys6geskereskedelmiad6tvezetbe. A gener6lismegold6stazonbanaz 1667-ben
bevezetett:frn.Uj kereskedelmiszibdtyzatv6llalja magdra.
A bevezet6b61
6s 94 paragrafusb6l6116dokumentumotsokatel6rul6 m6don a Kiiltigyi Hivatalban rfll(tott6k iissze,6s szellemi atyjdnak e hivatal
vezetdjdt,bizonyosOrgyin-Nascsokint
tekintjtik, aki kora egyik legtehetsdgesebborosz 6llamf6rfija volt. A szabfllyzatkittintetettjellegzetesslgeaz
ellen6rz6sszigora.Modernkorokatis megszdgyenft6
precizit6ssal
dokumentilltdk a v6mktinyvekbenaz drucikkeket,s ktinyiirteleniilelkoboztdkaz abb6l
hianyz6t6teleket.Az oroszkeresked6ksajdtvdrosukbanszabadonkereskedhettek,m6s v6rosokbanegys6gesen
a plnzen vett 6ru utdn 5Vo,mig az el-
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Ad6szed6s
Szib6ri6ban

csei6lt 6ru uti4n4Voforgalmi v6motvoltak kdtelesekfizetni. A paragrafusok
majdnemfele a kiilfitldiekkel foglalkozit. 6t< szint6na szokdiosiorgalmi
ad6t fizetik, de csak akkor,ha m6r Arhangelszkben
eladj6kdrujukat.Ellenkez6 esetbenl0Vo fitutaz6vdmotr6ttak ki rdjuk. Mindez a nagybanikeresked6srevonatkozott;ahazai kereskedelmetvddend6,a szabillyzatrdad6sul
eltiltotta a kiilftildieket a kiskereskedelem
gyakorl6sdt6l.A sok tekintetben
merkantilistajellegri rendelkezdseksor6baillettek a v6d6v6mokis. A kiilftildi borokatpl. kdzel tizszeresv6mmalterheltdk.
Az I667-es szabillyzatapr6l6kostilt6saival ugyan nem tette sokkal olajozottabb6a kereskeddst
Oroszorszdgban,
de az oroszkereskedelmet
kets6gkfviil helyzetbehozta.Nagyon fontos azonban,hogy ennekel6nyeit szinte
kiz6r6laga kincst6r 6lvezte,6smindeznem eredmlnyezteegyrittalaz orosz
termeldsfelfuttat6s6t.Az 6llami kereskedeleml6tvrinyosanfejl6dik, 6m az
ebb6l sz6rmaz6profrt nem dramlik a kdzmfiiparba.Az ekkort6jt l6trehozott
n6hdnymanufaktrirasorsais ezt bizonyfda.N6met,holland, sv6d vdllalkoz6knakkiisztinhet6enm6r a szdzadels6 feldbenmegvetika hadiiparalapj6t
a ftziparral6s a vasiparels6 nagy ktizpontjdvalTuldban.Ekkort6jt alapftottdk Moszkvdbanaz els6 gyapjritizemet,6s vette kezdet€taz iiveg- 6s papfr190

ipari termelds.A m6g a szdaadels6 feldben koncesszi6baadott iizemek
azonbancsakhamardllami ir6nyft6s ald keriiltek, hiszen m6r addig is az
6llamvolt a megrendel6jiik,
6s a k6nyszermunkaerdt
is 6 biztosftotla.A szilzad
v6gdnmintegy k6t tucat manufaktriramfikOdikhosszabb-rdvidebb
ideig, j6
p6r kdziiliik bojrdroktulajdondbanvan, 6m helyzetiiknem tud stabiliz6l6dni,
ugyanisterm6keiketaz 6llam gyakranegyszerfienrekvirdlja.
Az el6z6ekbenr6szletezettbev6telekb6ldllt risszeaz orosz 6llam ktilts6gvet6se.
1680-banezeg€szenpontosan23r3 096 rubeltjelentett.Ennek
a kdzvetettad6k ttibb mint egynegyed6ttettdkki, mfg a ki.ilkereskedelemb6l
6s a monop6liumokb6lszdrmaz6
hozaddkokmajdnempontosana fel6t.A korm{nyzat az egyenesad6k teriiletdn is jelent6s villtoztatilsraszdntael magdt
1680-ban,amikor a kiiliinbdz6ad6nemeket
iisszevonta,
ds egysdgessztrelecad6 n6venszedtebe - imm6r nem ekealjank6nt,mert az ad6z6salapj6v6az
udvarokattette. A gyakorlatbana k6tf6le kivetds egym6ssalp6rhuiamosan
mfiktidik, de fgy sem sokkal haladja megaz ijsszesbev6tel20Vo-6t.
e pnlrAzor
Az ad6katbe kell szedni, az ad6z6katnyilv6n kell tartani, 6s a befolyt
jiivedelmeket szetkell osztanikdltsdgnemekszerinta tdrsadalommeghatirozott csoportjaiktizdtt. E feladatokata kdzponti hivatalok (korm6nysz6kek), a prilalzok voltak hivatottakmegoldani.Az egykori udvari appai6tusb6l, a Nagy Udvar Hivataldb6lkivdlt ndhdnypikaz mdr a 16. szazadm6sodik fel6benkomoly jelent6s6getkap a kdzpontiir6nyftdsban.A Moszkv6hoz keriilt rij teriiletek 6s a konszolidrdldd6
6llam egyre b6viil6 6s egyre
bonyolultabbakk6v6l6 rij funkci6i a 17. szlnadels6 feldbenegy sor rijlrikdz l6tesit6s6teredmdnyezik,igy a sz6zadk6zep6re
szdmukel6ii a fllsiizat.
Egy kds6bbsvddorszdgbaszdkiitt prik6zhivatalnok,Grigorij Kotosihin j6volt6b6l ezekr6l viszonylagpontosk6ppelrendelkeziink.
- ,-A pnkdzok egy jelent6s csoportjakdzvetleniil a hadseregiigyeivel foglalkozott.A legnagyobbbefolydssal6s kompetencidvalbir6ilyen hivatal-a
BesoroldsiPrikdz volt, amely hdborrieset6na hadseregvez€iletlt adta 6s
feliigyelte,bdkeid6bennyilv6ntartotta,szeml€zte
ds birtok-, illetve p6nzadomdnyokkal l6tta el a szolg6l6nemeseket.A gyakorlatbanfeletteie volt a
Sztrelecek,a Puskdsok,a Dragonyosok,a Lovasok, a Musk6t6sok6s a
GyalogosokHivatalainak.E prik6zokmeghatdrozott
vdrosok6s teriiletek
(a Besorol6siPrikdz pl. 33 v6ros)ad6ival6s egy6bjiivedelmeivelr6szlegesenvagy teljes egdsz6benrendelkeztek,fgy mfiktiddsiikbena funkciondlis 6s teriileti kdzigazgatdsielv keveredett.N6h6ny ptikilz eleve terri!o-tl4ir alaponjdtt l6tre, mint pl. a Kazanyiudvar Hivatalavagy a bel6le
1637-benkivdlt szibdriai Hivatal. Feladatukaz orszdgnyitertilJiek irdnyft6sa volt - de els6sorbana rendfenntart6s,illetve a szolg6lattev6katondk
biztosftdsa
6s ell6tdsa.
A prik6zok m6sik nagy csoportjdtaz ad6z6lakoss6ggal
foglalkoz6 hivatalok alkottdk.Kiiltin hivatalok intdztlkegy_-egy
ad6nembehajt6s6t,mint pl.
a Nagy vdmhivatal, a Rendkfvtili ad6k, a sorozottak,a sztrelecekElehe-
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z6s6nekHivatalai vagy a Postaszolg6latHivatala. A kiildnfdle tdrsadalmi
csoportok rfllami ad6ztatisdnakfeliigyelet9t szlntln elkiildniilt prlkdzokbiztosftottr4k.A Nagykincst6rHivatala a keresked6k,a vdroslak6k6s a parasztok kereskedelmiad6it szedte,a Pdtri6rkaiHivatal 6s a KolostorokHivatala
az egyhdzifiildeken iil6k 6llami ad6idrt volt felel6s. Kiiliin prrkdztartotta
nyilvdn a szolgtll nemesiftildeket,megintmdsa holopokat€s egy harmadik
a moszkvaiad6z6kat.Ezek a prikr4zokaz ad6kbehajt6s6n6s akdzigazgat6si
funkci6kon tril esetenk6ntak6r bfr6sdgiiigyekbenis ftdlkeztek.
a kompetenci6k
A prikrizok mfikiiddsdnekjellemz6je a szdtapr6zottsdg,
volt. E funkciozavartokoz6 6tfed6sei6s a nem vildgos munkamegosztds
anarn6lis zavaroka szdzadm6sodikfellre a ktizponti6s helyi kdzigazgatdts
chiiljdhozvezettek,amikor is a lakoss6gm6r nemigenvolt k6pesmegktiliinbiiztetni a r6nehezeddsokf6le hivatalt, s csak egy eszkdztismert bas6skod6sukj6zan keretekktiziitt tartds6ban:a baksist.
ideigA m6r a korm6nyzatszdmfirais tehert6telll v6lt iisszevisszasdgon
lenesmegolddsokkalsegitettek.Ndh6nybefoly6sosboj6r esetenk6ntel6rte,
hogy egyszerrettibb prikdz is a feltigyeleteal6 tartozzon,s ezzel mintegy
hozott l6tre. Vagy egy-egy prikdz tiibb funkci6t is maga
,,csricsprikdzokat"
al6 gyfrrt,mint pl. a Kiiliigyi Hivatal, amely mindvdgigmagdbantestesftett
meg egy ,,szuper"-hivatalt.
Ez ugyanisnemcsaka diplomdcifval,a kiilfdldi
keresked6kiigyeivel foglalkozott, de szedtepl. a fogolyp1nzekad6j6t, 6s
feliigyelte azidegeneredetrifegyveresszolg6l6katis. A legfels6bbp6nziigyi
ellen6rz6szervfunkci6jdt az rin. SzdmviteliHivatal tijltiitte be, amely nyilvdntartottaaz 6llam valamennyikiad6sdt6s bev6tel6t,s ily m6donkontroll6lta az egyesprik6zok ilyen ir6nyri tev6kenysdg6t.
Sajdtosfeladatot l6tott el az (tn. Titkos Hivatal. Eredetilegmint a c6r,
Alekszej Mihajlovics szemdlyeskancell6ridjamfiktidiitt, de csakhamaregy
sor hat6sktirtdtvettm6sprik6zokt6l,amelyekfelett tulajdonkdppena legfels6 ellen6rz6stgyakorolta.Amfg ugyanis a ttlbbi prrkdzt a boj6rdumafeliigyelte, addig a Titkos Prikdz a cfu saj6thivatali szervevolt. A ,,ki 6rzi
majd az 6rdket?" 6si k6rd6silyetdn megvdlaszoldsa
azonbannem segftette
a biirokr6ci a funkcion6lis zavarainak tisztazdsdt.
Ha v6gigtekintiinka ,,zavarosid6szakot"kdvet6 dvtizedekp6nziigyi 6s
kdzigazgatdsi,,reformjain",nemigenl6tjuk valamif6lestrat6giaiir6nyvonal,
tudatos sziszt1majeleit. Sokkal ink6bb a pillanatnyi helyzet, az azonnali
megold6srav6r6 (els6sorbankatonai) feladatokhatdrozzdkmeg a v6laszokat, amelyekreaz 6let adtameg a visszaigazoldst.
Alapvet6enpozitfv el6jellel, hiszenminden kaotikuss6gaellendreaz ekkor kialakult dllamigazgatds\
rendszera kor szfnvonaldn6llt. A prikdzhivatalnokifoglalkoz6sigen gyakran ijriikl6d6tt, komoly p6nzjdvedelmekkel6s egzisztenci6lispresztizzsel
jdrt. A hivatalok mfikiiddsi rendjdt apr6l6kosanszabillyoztdk,magasfokri
jellemezte azokat .Sppar6tusuk- a megvesztefr6sbelis6g6s szakszerris6g
gethet6sdgen
alkalmasvolt
kfviil - szakdrtelm6veltfint ki. Osszessdg6ben
arra, hogy az 6lland6anndvekv6hadseregfolytonosangyarapod6sziiksdglete\t fedezze.
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A l6tszdm6banmegdupl6z6d6hadseregmegtriplSz6d6kiadds6ta P6ter
fordftott6k ene a c6ka.
el6tti kdlts6evetdsvitlziJ,l6llta: kb. a k6tharmadrdt
Am az 6r seilrvolt csek6ly, amitez€rta lakossdgfizetett.Enneka szdnadnak
hogy az alatt6ppenaz kdlcstjnzi egyik megkiildnbtiztet6jellegzetessdgdt,
hozni.
val6k egy pillanatigsemhaboznakmindeztakormdnyzattudom6s6ra

Ktil- 6s belhdborrik
I649.BEN
TORVENYKONYV
Az (tj cdr, Alekszej Mihajlovics trdnra l6pt6velnem szfntek meg automatim6g fokusana t6rsadalomsz6lesr6tegeinekpanaszai.S6t, ha lehets6ges,
Minnem
sokra
tartottdk.
esztendds
fift
eleinte
koz6dtak,ugyanisa tizenhat
akik
ktiziil
korm6nyoznak,
denki tudta,hogy helyettenagy hatalmribojdrok
kiildniisen az uralkod6 neveldje,Morozovbojdr szerzettar6nytalanulnagy
befolydst. Morozov, aki saj6t birtokain kiterjedt 6s iigyes v6llalkozdsokat
bonyolftott,azismdtkong6cdri kincstdrdeficitj6reszint6niit6kdpesnektrin6
az ad6z6lamegold6stjavasolt. 1646-bana kormdnyzatism6t dsszefratta
jutott,
hogy
a
beszedhet6
egyekoss6got,6s ism6tcsakarra az eredmlnyre
k6rik
a
nes ad6k vajmi kev6sreelegend6k.Ez€rt rigy dtinttittek,hogy nem
sztrelecad6t,6m helyettekiiliin ad6valterhelnekegy mindenki6ltal mindennap haszn6ltdrucikket,a s6t. E financi6lisnaktetsz6ad6triikknekbel6thatatlan kovetkezmlnye\ lettek.
6s
Az els6 reakci6az volt, hogy a lakoss6gkorl6toztaa felhaszn6l6s6t,
a norm6l
amfg tehette,nem vds6rolts6t, hiszenannakilletdkemeghaladta
piaci 6rtdk6t.Ennekkovetkezt6ben
nemcsaka s6forgalmaz6s
esettvissza,
de a v6rt ad6ntjvekedds
is elmaradt,s6t az addigszedettegyenesad6kn6lis
kevesebbp6nzjtitt be. K6t 6v elteltdvelezdrtrigy diinttittek,hogy a s6ad6t
a sztrelecad6t.
eltdrlik,de egyrittalbeszedikeffeaz id6revisszamen6legesen
Ez azonbanm6r sok volt a moszkvaiaknak.'El6bb
al6zatosank6rt6k a cdrt,
kihaszn6lva
kijvetelt6k,hogy t6volftsael
majd egy kdrmenetnyilv6noss6g6t
kiirnyezet6b6la hatalmukkalvissza6l6,,er6sembereket".Majd v6gtil,nyomatdkotadva6hajuknak,betiirteka Kremlbe.A megr6miiltcilr 6ltal 6ldozafoglalkoz6hivatalvezet6tul odadobottPlescsejevet,
avdrosibfr6skoddssal
j6t a ttimeg azon nyombansz6tt6pte,majd feldrilta6s kiraboltaa tehetds
A
boj6rok6s keresked6kport6it.Am ez semcsillapftottabosszriszomjukat.
Vdrds tdren kiv6gezt6k Trahanyiotovboj6rt, a Pusk6sPrikdz vezetfjdt, 6s
makacsulktivetelt6kMorozov kiadatds6tis, aki egy6bkdnt- tt bb funkci6ja
mellett - a SztrelecPi.k6.zf6ntjke volt. A feldtihtidotttdmeg napokig randalfrozotta f6v6rosban,
€s ezt szabadon
tehette,mivel a zsoldjukatkbvetel6
sztreleceknagy r1sze is a l6zong6k mell6 6llt. Vdgtil a Morozovhoz hti
helysztrelecek6s a Moszkv6bantart6zkod6idegenzsoldosoksegftsdgdvel
f6vdrosb6l.
6s
elt6volftottdk
a
redllt a rcnd. El6z6legMorozovotlev6ltott6k,
Mindenki €rezteazonban,hogy a tart6snyugalomhozttjbb kell. Ndhdny
nappala v6resesem6nyek
ut6n, 1648.jdnius 10-6na cdri udvarbanmegje-
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fenteka szolg6l6nemesek6s a fdvi{rosikeresked6kk6pvisel6i,6s aztk6rt6k,
hfvnd iisszeaz uralkod6a zemszkijszobortannak6rdek6ben,hogy megsziiless6kv6gre a torv6nyesgarancifijaa hivatali dnkdnyesked6sek
megszlintet6s6nek.A,cdr,elegett6ve a szelfdk6vetel6snek,
rendeletetadottki a k6pvisel6k v6lasztds6r6l,akiket szeptemberr-j6re a f6v6rosba rendelt.Eziel
egy id6ben Odojevszkiihercegvezet6sdveliittagribizottsdgot6llftott fel egy
fi ttirv6nyktinyv el6kdszit6munkillatai cdlj6b6l.A munkl viharos gyorsas6ggalhaladt: okt6ber 3-6n mfu megkezdt6ka tdrvdnyszovegt6rgyal6s6t,
kiildn a cdr a boj6rdumrdval
6s a f6papi karral 6s kiildn a tu. zqOkiitotttt.
Majd menetkdzbenm6dosftottdk,figyelembev6ve a kiildtjttek esdekl6k6relem form6j6banbenyrijtottjavaslataitis (a 967 cikkelyb6l mintegy 60 keriilt ily m6dona t6rv6nybe),mfg vdgiil 1649.janu6r29-6na vdglegesszoveget szentesftett6k.Tavasszalaz OrszdggyfildsiTtirvdnykiinyvetkdtezer
pdlddnybankinyomtatt6k,6s minden k}zigazgatdsilagfontos helyre megkiildt6k.
_ - Aligha gondolhattdka l6zaskodifikdci6smunkar6sztvev6i,hogy a szfik
f6l esztend6alatt elkdsziilttcirv6nykiinyvktizel k6tsz6z6vig 6rv6n!-benmarad. Ilyen nagyravdgydc6lkitfiz6siiknem is igen lehetert,hiJzenkompil6ci6juk ztimmel a r6gi tiirvdnygyfijtemdnyeken,
kordbbi precedens6rt6krc6ri
rendeleteken,bizdnci forr6sokonalapult, s a legmodernebbkritf6 a Litvrdn
statdtumok voltak. E vegyes,,alapanyag"vdgiii eklektikus tartalmateredm6nyezett,ahol az egyescikkelyek gyakortaellentmondtakegym6snak,s
er6sena pillanatnyi t6rsadalmi-politikai helyzet hatilroztamegl-bels6 aranyait, srilypontjait.A Ttirv6nyktinyvkb. harmadaa szfikenveti bfr6skodds
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iigyeivel foglalkozik, s nagyjdb6l a fele drinti ilyen vagy olyan m6don a
szolg6l6nemessdget.
Mondhatni,az 1649-esOrsz6ggyrildsi
Tdrvdnyktinyva szolg6l6nemess6gdrdekeit szolgillja,hiszena votcsinatulajdonl6st
a szolg6latt6lteszi fiiggdv{ - s ezilltal rdtegspecifikuss6
min6sfti -, korldtozzaM egyhdziftildtulajdonl6st,6s a parasztokatvdglegesen- felkutat6siid6 n6lktil - a frildesrir
szem6ly6hezkoti, komoly - 10 rubeles- birs6ggalsrijtvaa sziikijtt parasztokatbefogad6kat.
Ajobbdgyokatgyakorlatilagteljesenkiszolg6ltatta
a foldesuraknak,meg ing6 vagyonukatsem vddtea jog. A ttirv6nygyrijtem6ny
fontos 6llom6svolt a paraszts6g
6s a holopokmint kiiliin t6rsadalmirdtegek
egybeolvaszt6sa
ter6n.Am kordntsema v6g6llomds,
ugyanisa parasztoka
jogk6pess6gnek
m6g sok elemdtmeg6riztdk.Megbecstelenftdstik6rt
birs6g
j6rt, vagyonukatdnkdnyesennem lehetettelvenni,s6relmezhett1kazer6szakos j6rad6kbehajt6st,
a fdldesfr a birtokdnbeliil a parasztotnem vdlaszthatta
el telk6t6lstb.Egy6bk6ntm6ga holopnakis j6rt egy minim6lis6llampolg6ri
megbecstil6s,
hiszenpl. a sztiktittszolg6valval6 kegyetlenkeddst
a tdrv6ny
biintette.
A v6rosikeresked6k6s iparosok6rdekeitszintdnszolgfiltaaz rij jogalkotds,hiszenmegtiltottaa szolg6l6nemesekembereinekad6mentesiizletelds6t
a vdrosokban.Egyik oldalr6l teh6t megvddte6ket az esllyegyenl6tlens6g
hdtrdnyait6l6sa kont6rokkonkurenci6j6t6l,a m6sikoldalr6l azonbansrilyos
6rat fizettetettveliik: helyhezkdtdtte 6ket, 6s ett6l kezdveegyetlenv6rosi
ad6z6sem l6phetettki ad6z6kdzdssdgdb6l.
V6giil is ez utdbbi rendszab6lyban
6rhet6 tetten a Ttirvdnykrinyvval6s
tdrsadalmi-politikaiir6nyults6ga.Egyetlen osztfllyvagy rdteg 6rdekeitsem
v6di kiizvetlentil,ugyanisrendez6elveaz 6llam, m6gkozelebbr6la kincstdr
6rdeke.A lakoss6gotaz ad6zdsszempontj6b6lktiltrnfti el egym6st6l,s hatdrozzameg pontoshelydt az ad6zds6s a szolgdlatrendszer6ben,
ami ett6l
kezdveiiriikletes6s megv6ltoztathatatlan
Hi6bavr{lik teh6tjobb6ggy6a paraszt, megmarad6llami ad6z6nak,6s ez tov6bbra is fenntartja az {llami
jelenl6teta ftildesrir6sjobbrdgya
magdnjogiviszony6ban.
A kelet-kozdp-eur6pai ,,m6sodikjobbdgysiig"kordbankialakul h6t Oroszorszdgban
az egys6ges(6m ,,els6")jobbdgysdg,de az ^tt6l elterl saj6toss6gok
egy rlszdt m1g
mindig 6rzi.
Az 1649-es Orsz6ggyfil6siTiirvdnykdnyv a feudalizdtl6ddsifolyamat
- akkordja.J6l szolg6ltaazilllanr
egyik nagyonfontos- majdhogynemz616
stabilitdsdt6s f6 t6rsadalmibdzis6nak6haj6t.Nem tekinthet6hdt tiirt6nelmi
v6letlennekmatuzsiflemikora, amit megdrt. Aszdzadkiizepi tdrsadalmiforrongi4sonazonbannem tudott egykdnnyen6s egymagarirr6 lenni.
M6r a kdvetkezd6vben komoly zavarg6sokatkellett leszerelniea kor- a k6s6bbiekben
m6nynakNovgorodban6s Pszkovban.
Novgorodban
m6g
igen fontos szerepetjdtsz6 Nyikon 6rsekhat6rozottfell6p6s6nekis koszijnhet6engyorsanv6get6rt a zendiilds.Pszkovbanazonbana v6roslak6k6tvettdk a hatalmat,6s visszavert6ka Novgorodotpacifik6l6Hovanszkijvajda
sereg6t.V6giil az 1650-eszemszkijszobor6ltal verbuv6ltktildiitts69 gy6zi
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meg a l5zad6 v6rost fgdreteivel,amelyeket aztdna c6r nem tart magtra
n1zvekijtelez6nek,s a f6kolomposokatelft6lteti.
A hatalmatism6t megleckdztetln6pmozgalomnak1662-benrijfent a fdv6ros ad otthont. Az okok m1g 1654-remennekvissza,amikor a rlzpdnzt
bevezettdk.Ez akkor, a hirtelenjiitt hadikiad6sokmiatt tal6n sikeres6tmeneti megold6slehetettvolna, 6m a h6borf elhriz6dott,s a kincstiir tovi4bbra
is ezt a ,,csodafegyvert"r6szesitetteel6nyben.A lakossdg6rthet6bizalmatlans6ggalfogadtaa kezdetleges,rosszmin6s6gfi,szokatlan6rm6ket,6s aki
tehette,term6k6tvisszatartottavagy j6val drdgilbbanadta.Az drakdrasztikusan felszijktek, mikdzben a zsoldb6l, pdnzelldtmdnyb6l,
fizet6sb6l 6l6k
b6reegyrekevesebbet
6rt. A krfzisjelei m6r 1659-benvildgosan6szlelhet6k
voltak, majd az infldci6 1661-rekatasztrofi{lismdreteketiiltijtt: egy eziistrubel6rt akdr 17 rdzrubeltis megadtak.Ezenk<izben
a p6nzverd6kben
nagy
m6reteketdltiitt a manipul6ci6,6s virdgzotta gabonaspekul6ci6
is. A helyzetet sdlyosbftottrdk
a c6ri udvar6rt6ktelenpdnzenttirt6n6kdnyszerfelvdsi4rl6sai6sj6 pdnzenrealizilltviszontelad6sai.Az rtj pdnzttulajdonk6ppenazok
jfuattdkle, akik kital6lt6k: a kincstdrnem el6g, hogy fedezetlenpdnzmenyny1*6getziditott a piacra, a v6lsdg el6rehaladtdvalmaga is r6szbenvagy
eg6szben
ezUstben
hajtottabe j6rand6sdgait.
1662.jflius 25-€na kiilonfdlercipiratokdltal felhecceltsokezresmoszkvai tcimega f6v6rost6ln6hdnykilomdternyirel6v6 Kolomenszkoj1ba,
a c6t
tart6zkod6sihely6revonult, 6s ott egy proklam6ci6tadott6t az uralkod6nak,
amelybena visszadl6sek
kivizsgdldsdt
ktivetelte.Minden bajok okoz6ik6nt
a cdr ap6sdt,Ilja Miloszlavszkijt,a plnzverddk6s a sztrelec prikilz f6ntjk6t,
valamintmagashivatalokatelfoglal6rokonait6s Fjodor Rtyiscsevet,a Nagy
Udvar vezetfjfit neveztekmeg.A c6r riadalmdbanaz egyik b6k6tlenked6vil
mdg kezet is rdzott,6s megfg6rte,hogy az igyet kivizsg6ltatja.Ez meg is
tiirt6nt, miut6nMoszkv6b6ll6hal6l6ban
meg6rkezetth6romsztrelecezred,
de
m6sk6nt,mint a td,megvdgyta.A katon6k azonnalsz6tvert6ka l6aong6kat,
majd megkezd6dteka kfnvallatdsok,amelyekv6g6nelrettent6stilt6bb tucat
embert felakasztottak,s sokakat szdmfrztek.rgaz, a rdzplnzeketis visszavont6k,6s fjb6l eziistpdnzretdrtek6t. A bev6lt6ssor6negydbk€nttiz r6zrubeldrt egy eziisttit kapott az alattval6.
AZ,,UKRAN
TCNOES''
A kormdnyzataz6rtk6nyszertiltaz ad6k6s egy6bbev6telei6lland6ntjvel6s6re,amibebelef6rtaz ism6teltvagyonotodkivetdsevagya durvap6nzront6s is, mert szinte6lland6anh6borrizott.Most ismdt a szilzadels6 fel6ben
m6r hagyomdnyossd
vdlt lengyelh6bonivalvolt elfoglalva,de ezrittaltijbb
mint egy lvtizedig folynak majd a harcok,6s nem csup6nszmolenszk,hanem eg6szUkrajnaa t6t.
Az egykori Kijevi Rusz nyugati teriiletei lvszdnadokonkeresztiilannak
aLitvdn Nagyfejedelems6gnek
azuralmaalattvoltak,amely1569-benegyesiilt a Lengyel Kirdlys6ggal.Ezzelndh6ny,valahakeleti szl6vteriilet [bzvetleni.ila lengyelkorondhozkeriilt, de ami a legl6nyegesebb:
megkezd6ddtt
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aminekktivetkeztdbenut6ba lengyel 6s litvdniai nemessdgiisszeolvaddsa,
biak a lengyel feudrflisurak6valazonos,kiterjedt hatalmatkaptakjobb6gyaik felett. Ezzel pdrhuzamosana lassan ben6pesiil6egykori hatfu v6gi
sztyeppvid6ken,Ukrajndban,ktiltiniisen a Dnyeper kiiz6ps6 folyds6ndl a
nagybirtokosok j elent6sterjeszked6
sbekezdenek.A pravoszlfvnak megmaradt szdnt6vet6ketazonbannemcsaka rdghtizkiitds,hanem a Litvdni6ban
gyors 6s sikeresreform6ci6kiv6ltotta hevesellenreform6ci6stiirekvdsekis
fenyegett6k- nemcsakldtiikben,de hitiikben is.
hogy a Dnyeperals6 foly6samenti teriilet megtelik
Ttirvdnyszerfr1.r"hfi1szijktitt parasztokkal,akik az itteni l rn.zaporozsjeikozdkok szdmdtgyanpftj6k. A kozdk sz6 maga az egyrk legrejt6lyesebberedetri 6s jelent6startalmf,val6szfnfilegtdrtik sz6,amely a 14-17. szinadkiizijtt az eredeti
kiiziiss6giikb6lkikertilt olyan szabadembereketjel6lte, akik vagy alkalmi
b6rmunkdtvdgeztek,yagy a hat6rvid6kenteljesftettekkatonaiszolg6latot.
kozrdks6g
etnikailagigen vegyes
A ttibb 6llam iitkiiz6teriilet6nberendezkedd
tisszet6telfivolt, 6s mdr a 15. szLzadv6gdntrilsflyba keriiltek itt a feud6lis
frigg6s e16l menekiil6 parasztok.A sponti{nkoloniz6ci6ktizpontja Kanyev
6s Cserkasszkvdra lett, de a nemesiel6renyomuldsktjvetkezt€benmintegy
400 km-rel ddlebbrekellett hriz6dniuk,oda, ahol a Dnyeper6lesenjobbra
fordul, s ahol a korai kijevi tort6netb6lis j6l ismert tizenk€t sell6 akad6lyozza a szabadhaj6zdst.E ,,sell6ktintrili" teriilet, hporozsje lesz a dnyeperi koz6kokf6hadisz6ll6sa.
Eszakr6la zuhog6k,d6lr6l pedig az :frn.Vojszkovaja Szkarbnyica,egy iltlilthatatlanszigetcsoportv6di, 6s a ktjztjttiik l6v6
szigetekegyik6nalakul meg m6g 1556-banakozdksdg1nigazgatdsiszerve,
a ZaporozsjeiSzics.
A zuhog6kontrili teriiletet akozdkok eredetilegcsak tavaszt6l6szig n6pesftett6kbe, t6len a v6rosokbakiilttiztek. Zs4kmdnyszerzd
portydik 6s demokratikus jdt1kszab|lyaikgyakorldsatehdt ny6ri foglalatossdgokn
ak sz6mftott. Az osztfllyn6lkiili t6rsadalmakatid1z6 kozik,,szabads6g"azonban
egyretiibbeketvonzott Zaporozsjdba,
6s a szigetekt6lre is ben6pesedtek.
A tdlen eredetileg300, ny6ron sok ezer harcosnakhelyet ad6 szigeter6d
kiiliiniisen a hadi vdllalkoz6sokhfrdre telt meg. A kezdetbenhal6sz6,vaddszgat6koz6k szabadokegyreink6bba nagyobbhaszonnalkecsegtet6rab16hadjdratokatr6szesftett6kel6nyben.A lengyel korm6nyzatote turbulens
t6rsas6gterm6szetesen
nyugtalanitotta,ezdrt megpt6b6ltaszolgillatdba6llitani, 6s a hatdrvddelemben
feladatot adni neki. Az lly m6don regisztrdlt
koz6ks6gszitrnaazonbanm1g 1625-benis csak 6000 f6re tehet6,szemben
a regisztrfllatlanoktdbb tizezrestiimeg6vel.Amfg ftiltis energidikata szomsz6dosrillamok - fgy Oroszorszdg- elleni porty6ikkal vezettdkle, addig
nyflt konfliktusranem kertilt sor a feud6lisfiigg6sal6l szabadul6n6pelemek
6s az flIlatrrhatalom
kiiziitt. Az 1640-esdvekbenazonbandiint6 fordulat ktivetkezikbe a t6rs6gben.
A koz6kok radikaliz6l6d6s6nak
tdvolabbi oka a bresztiegyhdziuni6 volt
1596-ban.A hivatalospravoszl6vegyhdz6s a pravoszl|v f6wak ekkor a
gtirtig katolikus vall6sratdrtek 6t,6m a privilegizillatlann6pess6gmegflrizte
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atyai hijft. A szocidlisellent6tekfgy vall6si szinezetetkaptak, ami 6ltal a
lengyel 6s a hitehagyottnyugatoroszfdldesurakelleni oszidlyharcnemzeti
felszabadft6ktizdelemjelleg6t tilttitte. A pdnokkalszembenikoz6kellen6ll6s
sok6igtdrsadalmilag
elszigeteltakci6sorozat
maradt,de az 1624-t6l163g-ig
6ventemegrijul6 t6mad6saikmdr a pravoszldvegyhilz 6ld6s6valtdrt6ntek,
g_qyanis1620-ban6ppen akozik vez1r,szagajdacsnijhetmansegfts6gdvel
6llftott6k visszaKijevben a metrop6li6t.
Amikor Bogdan Hmelnyickij lett a zaporozsjeikozdkok vez6re,6 sem
gondolteldsztjrm6sra,mint a lengyelurak megleckdztetlslre.A jobb6gys6g
ellen tiltakoz6 parasztokonkfviil azonbanaz ,,igaz hitet" v6delmez6m6i
t6rsadalmicsoportokis mell66lltak,fgy a sz6lest6rsadalmitisszefogdseredmdnyek6ppenrijvid iddn beltil h6romszoris megvertea lengyel csapatokat,
6s 1648-banszinteaz egdszmai ukrajna6s Belorussziaegyr6szeis ikezlre
keriilt. S b6r Bogdanhetmanmagais szeretettelji{tszaniazzala gondolattal,
hogy fejedelem lesz, jttttek az els6 kudarcok, ez6rt lilzasanigyekezetta
Lengyel-Litv6n Kirdlys69gal iv aliz6l66llamokvalamelyikdnekhris6get eskiidni. Lepaktrflta krfmiekkel, az oroszokkal,a v6g6nm6g a lengyelekkel
is, de a fiiggetlensdgiigye egyrerosszabbul6llt. Ennek egyrlsztbels6 okai
voltak,hiszene teriiletn6pessdge
etnikai,vall6si,szoci6lisszempontb6l
igen
kevert volt, s a t6rsadalmiszovets6gcsakideig-6r6igtarthatott.Legkev6ib6
6ppena kozidkoktudtakkiegyezniegym6ssal,hiszena regisztrilltaktrils6gosanhamarp6nokk6ntkezdtekviselkedni.M6sr6szta k<iztisvall6s6s a tort6nelmi tradici6k ok6n legk6zenfekv6bborosz tdmogatdsis k6sett.Evekig
tartott, amig az oroszok16 tudtdk szdnnimagukata nyflt szfnvall6sra.Tagadhatatlanulkdnyelmesebblett volna ugyanisa moszkvaikorm6nyzat sz6mdra, ha az ukrajnai kozi{kok magukt6l is elboldogulnaka lengyelekkel,
vagy egyszerfientestiiletileg6t6llnak- ak6r teriiletiikethdtrahagyva- orosz
szolg6latba.F€l lvtizedig v6rtak az oroszok,mfg v6giil a zemEki.l szobor
illddsdval1654janudrjrdban
elfogadtdkakozdkoli alatival6i felaj6nlkoz6s6t.
Ezzel egyszersmindkezdetlt vette a Lengyel-Litv6n Kir6lys6gelleni fjabb
hdboni.
Az oroszvezet6stagadhatatlanul
j6l idflzitett.A sv6dekugyanisszint6n
ekkor tr4madtaka lengyelekre,s a nyugati, illetve keleti ir6nyb6l nyomul6
svdd 6s orosz csapatokrdvid id6n beliil eg6szLengyelorszdgot6s Litv6ni6t
hatalmukbakerftett6k,gyakorlatilagfelosztottdkegym6skdititt. Az oroszlengyel h6borrlily m6don sziiks6gszerden
torkolloii az orosz-svddh6borfba,.hiszen-X.Kdroly sv6dkir6ly lengyeluralkod6nakis kikidltotta magdt,
6s ig6nyt form6lt az oroszokh6dft6saira.oroszorsz6gez&t 1.656-ban
Ielftiggesztettea lengyel h6bonit,a sv6dekellen fordult, amivel a lengyeleket
egy kis.er6gyfijt6shezsegftette.Ennek meg az lett a krivetkezmdnye,hogy
h6rom6v semtelik el, 6s djra kell kezdenia lengyelh6bonit,mikoz-benmEg
tart a sv6dis. (1661-benzdrjdkle a kardizib6k6vel.)A bajokatsrilyosbitand6, Hmelnyickij m6g a halilla el6tt a sv6dekkel6s az erd€lyifejedelemmel
is sztivets6getkotdtt Moszkva ellen, mert tovdbbra sem t-ettle az 6n6ll6
ukrajna megteremtds6r6l.
Ut6da,vigovszkijhetmanegy tat6rsereggelegye198

si.ilveveres6getmdr az oroszokra,ami a hadiszerencse
teljes megfordul6sdt
jelenti Moszkva szdmdra.Csakhamarelvesztik a ,,feh6rorosz"6s a litv6n
tertileteket,mikdzbena lengyelekszinteaz eg€szMalaja Ruszt(Ukrajn6t)
visszafogtatidk.Arivalizdl6 koz6k vez€rekezalattszintekett6v6gj6ke teriiletet a Dnyeper ment6n: az 6n. jobb parti €s az :/u;n.
bal parti Ukrajndra.
Kihaszn6lvaa mind elkeseredettebb6
v5l6 orosz-lengyelhdboniskoddst,
Dorosenkojobb parti hetmana tdrijk szolgdlatdba
6ll. E ktizds vesz6ly,valamint
az, hogy a sv6dekism6t lerohanj6ka lengyeleket,ily m6don v6giil megegyezdsrekdnyszeriti a szemben6116feleket. 1667-benal6irj6k az andruszovdibdk€t,arnelya bal parti UkrajndtKijevvel egyiitt oroszkdzenhagyja,
6s visszaadjaOroszorszdgnak
Szmolenszket
a szeverszkiteriiletekkelegytitt,
amidrt az oroszokaz egdszszdzadfolyam6nhi6bakiizdiittek. A hosszrih6boni ugyan a legkev6sb66ppen az ,,utrftn k6rddst" oldja meg, de az azt
lezdr6b6ke sikereperspektfvdj6ban
m6gisa balti 6s a balkdni t6rsdgrekoncentr6ljaa mindenkorioroszkiilpolitika figyelmdt.
A RAZIN-FELKELES

Alighogy vdget€r a szdaadleghosszabb
ideig tart6 oroszh6bonija,kezdet€t
veszi a kialakult feuddlis rendet 6rt legnagyobbt6mad6s.Ebben a tdrt6netbenszintdna koz6kokj6tssz6ka f6szerepet,csak pdr szAzkilom6terrel
keletebbre,egy m6siknagyfoly6n6l,aDonndl Azitteni t6rsas6gnem sokban kiilijnbdztitt dnyeperikoll6g6it6l. Ok is a mindenszabadharcosegyenl6s6gdnalapul6primitfv demokr6ciakereteiktiztitt 6ltek, s kijzdtttik is megindult mdr egy komoly differencidl6ddsaz l ,n.,,hdzzalbir6" 6s az (rn. ,,mezitelen"koz6kokktizdtt. A doni koz6kokszint6nhal6szatb6l,vaddszatb6l6s
rabl6sb6l6ltek, de az oroszok6s tat6rok kilztrtti ,,senkifiildjdn" 6l6k akad6lyt jelentettek a tat6r pofty6z6k szdm6ra,amidrt a moszkvai korm6ny
rendszeresadomi{nyokatkiildijtt szdmukra.Ez ut6bbi maradozottel a lengyel hdboni 6veiben,amikor pedig a doni koz6ks6gsorai is j6csk6n kib6viiltek a katon6skod6sel6l menekiild parasztokkal6s sziiktitt katondkkal.
Aktu6lis lett volna h6t egy rijabb zs6kmdnyszeru6
hadj6rat,de ami6ta a
tortikdk er6s v6rat 6pftettek Azovn6l,6s ami6ta orosz er6dftm6nyeksora
vigydztaa Volg6t,lezdrultaka hagyomdnyoskozi{kportydk ritvonalai.Nem
maradtteh6t m6s v{lasztds,mint a c6,rhozintdzettsiirget6k6relem.Amikor
ez villasz ndlkiil maradt,akkor szdntdk16 magukata koz4kok,hogy m6gis
dacolnaka volgai 6gyrikkal.
Ekkor mdr egy SztyepanRazinnevfi harcos6ll a Don fels6 foly6sament€n tanyaz6,,mezftl6bas"
koz6kok616n,akik a legnagyobbsziiks6g6t&ezt6k
a gyorsjtivedelemkieg6szftdsnek.
Razin magaa ,,hdzas"koz6kokktjziil sz6rmazott, ttjbb fzben r6szt vett kiiltinf6le koz6k diplom6ciai kiildetdsekben.
Allft6lag nyolc nyelvenbesz6lt,6s tapasztaltkatonavolt. A legut6bbih6borri
v6g6nsrilyoss6relem6rte:az oroszokkiv6geztdka cdri zsoldbanrfll6 koz6kok egyik vezetfjdt, a testv6rb6tyjdt.Az 1667 6sz€nPerevolokndl(ott, ahol
a Don a legkdzelebbvan a Volgdhoz)gyiilekez6mintegy ezerkozdkmindazonfiltalnem azt a c6lt tfrzteki, hogy az oroszokatmegleck6ztesse.
A szo-
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Sztyepan
Razin(Szurikov
festm6nye)
k6sosKaszpi-tengeri
portydrak6sziil6dtek,
csakez mostm6rj6val nagyobb
szervezettsdget,
fort6lyt 6s szerencsdtigdnyelt.A 35 cs6nakb6l6116kozel<
flottilla v6giil csod6valhat6rosm6don6tcsusszant
a volgai orosz v6rak kiiztitt, csellel bevetteaz utols6t, 6s ott 6ttelelve,a perzsapartvid6ketkezdte
fosztogatni.Ttibb mint egy 6vig meglehet6ssikerrel tette ezt, de a perzsa
haj6hadmeg6rkezdse
utdn jobbnak lilttdk hazatdrni.A visszafton azonban
m6r iberr1 tettdkaz oroszv6rparancsnokokat
a koz6kok6ltal rabolt kincsek.
Razin azonbanezt a nyelvetis 6rtette:a hivatalnokokatmegvesztegette,
a
vdrosi n6p k6z6 pdnzt sz6rt,s mint egy diadalmashadvez6rtdrhetettvissza
a Donhoza k6t6veskalandv6gdn.
A tdrt6netitt kezd eltdrni a hagyom6nyoskoz6k rabl6 v6llalkozdsokt6l.
A harcosoknem sz6lednek
sz6t.K6tnapij6r6sraa ,,DoniSereg"f6v6ros6t6l,
Cserkasszktdl,
er6dftdstemelnek,s az id6kozbenn6gy-titezerf6re duzzadt
seregkivdrja atavaszt,6srijra megindula Volgafel6. Ekkor azonbanmdr
a ,,gonoszboj6roknak",a cdt ,,rossztandcsaddinak"
megsemmisftdse
6s a
a c6l. A rendteremt6st
a Moszkv6t6llegt6volabbes6
,j6" c6r megsegft6se
helyenkezdik, ugyanisism6t d6l fel6 fsztatnaka Volg6n- tal6n,mert j6
eml6keikvoltak err6l az ritvonalr6l,de bizonyosanttimegbdzisukkisz6lesft6sec6lj6b6lis. Es val6ban,a volgamentiparasztok,rrolgdk iizdnleneka
tdborukba,hiszen az ellenfillSsn6lki.il h6dol6 v6rosokbanminden al6-ftil6
rendelts6gi
viszonyrautal6dokumentumot
megsemmisftenek,
a jobbdgyokat
felszabadftjf/r',a gazhivatalnokokatkiv6gzik, a gazdagokat
pedigkifosztj6k.
Tipikus ndpmozgalombontakozikki, mdgpediga k<iz6pkorifelkel6sek
minden jellemzf ism6rv6vel.Nincs vil6gosc6l, hiszena kozdkoksokdigazt
sem tudj6k eldiinteni,hogy egy6ltal6na f6vdrosfel6 induljanak-e.A koz6k
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szabads6g
elvont eszmdjelebeg a szemtikel6tt, szigordana ,j6 c6r"-hit
eszmerendszerdn
beltil, nem vdletlentilutaztatnakegyik lefiiggiinydzrittcs6nakjukbanegy {lcdrevicset.S bdr igyekezneka felkel6steriiletdt kisz6lesfteni, 6s csapilokat kiildenek a Donlioz, az Eszaki-Donyechez,
a n6pi ellen6ll6s a Volgamentehatalmastertileteireterjed ki, de a harcol6 egys6gek
kciztjtt laza, szervezetlena kapcsolat.Amennyirekiszdlesftika parasztittimegek a kozdkfelkel6sm6reteit,annyira fel is higftj6k soraikat. Caricin,
Asztrahany,majd ismdt Caricin, Szaratov,Szamarautdn Szimbirszkkijvetkezne,de itt az irreguldriskozik seregsziiksdgszerri
veres6getszenvedaz
ide1rkez6c6ri csapatokt6l.Amilyen tiirvdnyszerfivolt a felkel6s buk6sa,
olyan kisz6mfthat6v6get6rt a vez€re.A csat6banmegsebesiiltRazint t6rsai
mdg hazamenekftik,6m az ottan\ ,,h6zas"koz6kok kiszolgdltatjdkaz oroszoknak,akik a Vtirtis tdren kiv6gzik.
A Razin-felkel6snekmindentipikus von6samellett megvoltaka konkrdt
tdrt6nelmitanuls6gai.Egyrdsztaz, hogy a c6ri rendszermdr el1ggdkonszolid6l6dott ahhoz,hogy ktinnyfiszerrelleverjen egy l{zaddst.Mi4sr6sztm6gis
azt p1ldazza,hogy a t6rsadalomv6gzetesenpolariz6l6dottjobbdgyokra6s
jobb6gytart6kra.A szoci6lis 6rtelembenmegosztottOroszorsz6gazonban
lelkileg is meghasonlott
tinmag6val.

A nagy orosz schisma
AZ OROSZEGYHAZ,,CLUNYT'MOZGALMA

A ,,zavarosid6szak" nemcsakaz 6llam vildgi feladatainakmegold6s6ttette
parancsol6sziiks6gszerris6gg6,
de a vall6siakatis. lgazugyan,hogy a h6borris anarchi6ban6ppenaz egyhdzfirizte megleginkdbbegys6gdt,s v6lhatott
ez€rtaz idegenekelleni kiizdelem6lharcos6v6,
6m az semk6ts6ges,
hogy a
tdrsadalmi6s 6llami csdd demoralizflltaaz aJattval6kat.
Felborult a hagyom6nyos6rt6krend,az orosz6let addigi, axi6makdntelfogadottalapjai rendiiltek meg,az frdstud6kkinz6 kdrddseksor6tfogalmaztdkmeg, s nemigen
lrkezett r6juk v6lasz.
A 17. szdzadiorosz egyhdz egylbk€nt is inkdbb vil6gi kvalit6saival6s
nem mor6lis magasabbrendfisdg6vel
vagy intellektudlisszfnvonaldvaltrint
ki. A prof6n elemekdominancidj6naka ,,zavarosid6szak"-banmegvoltak
a tagadhatatlaneredm6nyei:Hermogdnpdtriilrkamint egy orsz6gszervez1,
a Troice-Szergijev-kolostor
v6delmEtfu6nyit6Gyionyiszijarchimandritapedig ak6r egy v6rkapitdnyvitdzkedett.Egy6b tekintetbenazonbanennek az
dllapotnakink6bb negatfvhozaddkaitfintek ki az eltelt csaknemh6romnegyedszdzadellendrea Sztoglavzsinat 6ltalregisztrdlt6llapotokuralkodtak.
Az opricsnyina,majd a,,zavarosid6szak"viharaielsdpdrt6kazegyhaz\6let
reformkezdem6nyeit,
ez€rt l6l9-ben Filaret pdtri6rk6nakgyakorlatilagmindent eltilr6l kellett kezdenie.
A 17. szdzadels6 fel6benellentmonddsos
helyzetalakul ki. A fentebb
emlftett okok miatt az 6llamnakeminens6rdekeaz egyhdzer6sftdse- ezek
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az 1vtizedekm6gis az egyhdzgazdasdgi-t6rsadalmi
srilydnakgyengitds6r6l
sz6lnak.Egy sor ad6fizet6si6s bir6skod6siprivildgium6tmegsziintetik,
s6t
az fjonnan l6trehozottKolostoriigyiHivatal - a pfltrifirkafiildjei kiv6tel6vel
- a teljes egyh{zi n6pessdgfeletti bfr6skod6sra saj6that6skiir6bevonja.
A szolg6l6nemesek6s a keresked6k1648-bankiiltin beadv6nybank6rik az
egyhazanyagi alapjainakmegrendft6sdt:
javaslatukbanaz 1580 6ta a paps6ghozkertilt valamennyifitldbirtok konfiskdldsaszerepel.Az 1649-esTiirv6nykdnyv vdgiil ezt nem tartalmazza,de az egyhflzv6rosi birtokainakelkobz6sabekeriil a sziiveg6be.16496s 1652kdzdtt e rendelkezls 8}vo-ban
meg is val6sul. S b6r az orosz egyhdz tovilbbrais hatalmasftildbirtokkal
rendelkezik(1678-baneg6szenpontosan116 46r parasztiudvanal), a felsorolt ifllami int6zked6sekm6r onmagukbanis tdrsadalmihelyzetdnekingatag voltdra utalnak.
Az illlarn ds a vil6gi t6rsadalomald 6lland6- 6s az id6 eldrehaladt6val
- v6dekezdsre
mind rem6nytelenebb
kdnyszeritettegyhazsors6banritka szerencs6stdrt6nelmipillanatj6tt el, amikor Mihail c6r apja,Filaret hazatlrt a
lengyel fogsdgb6l.Ahal6l6ig hdtralev6b6 6vtizedbenaz oroszpdtifirka az
6llam tulajdonkdppenivezet6je.Aminek nem is az az egyhdzszernpontj6b6l
legfontosabberedmdnye,hogy a pdtridrka birtokai gyarapodnak,hinem
hogy kezdet6tveheti az egyhazirendteremt6s.Filaret, nyilv6n saj6t 6lm6nyeit6l is befolydsoltan,
a bajok legf6bbokoz6inak6s az ideol6giai,,fellazul6s" drtelmi szerz6ineka kiilftjldieket tartotta. Kiildntis szigonal l6p fel
h6t a pravoszlfvia tisztasdgdtveszllyeztet6minden idegen hitdssal siemben. Sz6ls6s6ges
hitv6d6 magatartdsdraj6
p6lda,hogy m6g a nem orosz
pravoszldvokatis rijrakereszteltetiMoszkvdbadrkez6siikkor,kdnyveiketpedig elkoboztatja.Az ukr6n 6s beloruszpravoszl6vegyhaziirodarbmugyandgy indexrekeriil, mint az eretnek,,latin" mfivek. A pravoszldvidt6rt k6ros
idegenbefoly6selleni int6zked6seihez
hasonl6erdllyel veszi fel a ktizdelmet
a hit6letetbeliilr6l bomlaszt6jelens6gekkelszembenis, amikor betiltatja a
pog6nyszok6soknakmin6sftettndpi vigassdgokat.
Az egyhazbels6megtisztul6sifolyamat6nakritjdn az igazilnjelent6sel6rel6p6ssaj6tosm6donm6gisFilaret halillaut6n ktivetkezikbe. Az 6rdemaz
ld;n.,,istenszeretdk
kiire" tagsai6,akik m6r az 1,630-as
6vek ktizep6nfell6pnek a vall6si 6let tisztas6ga6rdek6ben,6m igaziln6tiit6 sikert csakaz nj i6r
uralkod6sidnak
els6 dveiben6rnekel. A v6rosipaps6gn6h6nymoszkvii 6s
vid6ki k6pvisel6j6b6l1646ktiriil krist6lyosodikki egy csopori,az ,,istenszeret6k kdr6nek" sz6szdl6i,akik valdbantettekkelkfv6nnak6rv6nyt szerezni
a sztoglav elveinek.A hitdletet megreform6lnikfvdn6 p6p6k csoportjatfz
6vvel azelfittegy igazi alulr6l szervez6d6
t6rsul6snakindult Nyizsnyij Novgorodban,de vdgiil m6gisfeltilr6l szervezldltt befolydsostarsasagga.
e tet
fvtized 6s k6t gr6mium kiizijtti folytonossdg
ot lvan NyeronovNyizsnyij
Novgorod-i lelk6szjelentette,de a hasonl6kdppengondolkod6 egyhaziat
val6j6ban sztyefan vnyifatyjev k6r6 ttimdriittet. N-em v6letleniil" hiszen
Vnyifatyjev atyaegybenaz ifln cdr lelkiatyja is volt. Idetartozonkdt k6s6bbi
eskiidtellensdgis: a muzsikb6llett szerzetes,
Nyikon 6saz agyancsak
a nyizs-
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nyiji viddkr1l szdrmaz6falusi p6pa,Awakum is. A csoporttagjait kezdettdl
t6mogatta(anyagilagis) a crir egyik bizalmi embere,Fjodor Rtyiscsev.A
kdrddstv6giil is termdszetesen
az dtjntijtte el, hogy a fiatal uralkod6 szimpdtiija az ,,istenszeret6k
ktjrdnek"k6pvisel6i6volt, akik ennekellen6resem
szdmithattakgyors sikerre.
A bajok ugyanism6lyen gydkereztek.Nem egyszerfienaz egyhazbels6
gondjair6l sz6lt a tort6net,hanem 6ltal6bana kereszt6nyhit felszfneselterjedts6g6r6l6s befogad6s6r6l.
Nem vdletlentilism6tl6dnekmeg djra 6s rijra
- az 1640-es6vek m6sodikfel6benc6ri rendeletek6ltal megerdsftettform6ban is - a nagy n6pszerfis6gnek
drvenddcsepfir6g6k,a v6s6ritikblcsatdk6s
kdrtyaj6tdkokelleni egyhazifilippikdk. A papi pr6dik6ci6kazonbansiiket
fiilekre tal6ltak,az uralkod6iuk6zokpedigiires papfrlapokmaradtak.A ndp
a ritka iinnepnapokatnem biijttel 6s zsolozsm6lkod6ssal,
hanem tdnccal,
6nekkel6svodk6valszerettevolnafeledhetetlenn6
tenni.Az istentiszteletekre ugyanelj6rtak,de a hosszri6s kdvethetetlenszertart6sok
f6rasztott6k6ket.
Az id6k soriinez6rtkialakult M orosztemplomokbanegy ,,gyorsitott"szertartdsmenet,aminek az volt a l6nyege,hogy a p6p6k 6s diak6nusok,ak6r
n6gyen-titenis, egyszerre6nekeltek,6s olvasti4kfel a szertartdskiinyvekb6l
az aznaprarendeltpasszusokat.
Az ,,istenszeret6k
kdr6nek"kdpvisel6iezt mdr nem tfirhett6k.Nyeronova
Virtis t6ri Kazanyi(a k6s6bbiVaszilijBlazsennij)-sz6kesegyh6zban,
eszmetdrsai pedig vid6kre kirajzva mindenalkalmatmegragadtak,
hogy a hfveketostorozzdk6s 6lland6lelki tenorbantarts6k.A n6pa magam6dj6nviflaszolt:megverte, majd elkergettea fanatikuspr6dik6torokat.Tette ezt a realitdsokirdnt
ttibb affinirist el6rul6helyi hatalomsegits6g6vel.
Egy6bkdnta hivatalosegyhdz
vezetfi szint6nnagyobbkompromisszumk6pess6get
tanrisitottak,ugyanisaz
1649-bendsszehivottegyhazizsinatv6giil elvetettea templomokban
uralkod6
bdbeli zfrrzavaftmegsziintetnikfv6n6reformot,mondv6n:ahol helyre6llta rdgi
rend,ott az embereknemjdrnak istentiszteletre.
NIKONIANUSOK KONTRA 6HNOEK

Ebbenaz 6vbenazonbanaz oroszegyhazmegreform6l6s6nak
szempontj6b6l
ktivetkezm6nyeittekintve ldnyegesebbesem6nyis tdrt6nik. (Ann61ink6bb,
mivel a c6r ,,nyom6s6ra"
1651-benmdgiselfogadj6ka javaslatot.)Alekszej
Mihajlovics Kijevb6l k6r tud6s szerzeteseketa szertart6sktinyvekfeliilvizsgillatdra.A hangsrilyitt Kijeven van, ugyanisa liturgikus kdnyvek szerkesztdsi6s m6sol6sihib6i r6gt6l fogva ismertekvoltak az oroszfr6stud6k
szdm6ra.S6t az egyhazivezet6sid6r6l id6re kfsdrletetis tett a kikiiszdbtil6siikre,nem v6letleniil hfvtdk az el6z6 szdnadelejdnMakszimot,a gdrtigiit
ebb6l a cdlb6l Moszkvdba,vagy tdrgyaltaa Sztoglavzsinata k6rd6stugyanezen szdzadktizepdn,6s tett Filaret kfs6rletetalig p6r 6vtizeddelunok6ja
el6tt m6r egyszera probldmaorvosl6s6ra.
Az rijdons6gl6nyege6ppenazvolt, hogyabb6la Kijevb6ljiitt a segfts6g,
amelyFilaret szdmdram6g nemkfviinatosszellemimfihelynekszdmitott.Az
ij cdr 6s ktirnyezeteezzel szembenkdvetend6 pllddt l6tott abban,hogy
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Pjotr Mohila kijevi metropolitaa magatertiletdnmdr elvlgeztettea korrekci6 munkdj6t,€s az ukrajnai pravoszl6vktinyvek immdr nem ktildnbdzteka
gdrtig eredetiektdl.Hogy M orosznyelvfiekse t6rjenekel t6ltik, Moszkv6ba
hfvt6kJeptfanyijSzlavinyeckijt6sArszenyijSzatanovszkijt.
E gesztusmdgiitt
a c6rnakaz a nyilt beismer6se
hfz6dott meg,hogy az oroszegyhdzitud6sok
nem alkalmasakerre a filol6giai munk6ra.Alekszej Mihajlovics szemdt
egy6bk6ntRtyiscsevnyithattafel alfitdsra.ugyanisa cdr mdrel6ttekolostort
6pfttetett30 ukrajnai szerzetesnek,
hogy tudomdnyraokftsi{kaz arrav6llalkoz6kat, fgy pl. magdtRtyiscsevet.Az igazi jelent6sdgeenneka l6p6snek
m6gis az, hogy tetten6rhet6benneaz uralkod6nakaz a sz6nd6ka,hogy az
egyhaziiigyek rendbet6tel6tkfviilr6l oldja meg, szembenaz addigi bels6
reformtiirekv6sekkel.Ez egybenel6revetitiaz ,,istenszeret6k
ktjr6nek" k6pvisel6it6lval6 elfordul6sdtis.
A szakft6skezdete paradox m6don Nyikon patrifirk vA emeldsevolt
1652-ben.Tal6nm6g AlekszejMihajlovics sem6rz6keltekell6 m6lysdgben,
hogy Nyikon hitv6d6 buzgalmdnillcsak a karriervdgyanagyobb,az ,,istenszeret6kkiir6nek"k6pvisel6ipedigbizonyosannemtudhattdkezt,ktilonben
alighat6mogatt6kvolnajel6l6s€taz egyhdzfejedelmi
tisztre.Nem sejtettdk,
hogy a cdr 6s az rtj pdtritrka val6jdbanegy saj6tosegyhdzipuccsot hajt
v6gre, s Nyikon lesz az, aki csakhamarmeghirdeti a r6gi orosz egyhilzi
hagyom6nyt6lval6 elforduldst,6s a moderngtirdg minta alapj6nreform6lja
meg a moszkvai egyhdzat.Els6 l6p6seiazonbanm6g teljesenaz ,,istenszeret6k ktirdnek" 6hajainakmegfelel6enalakultak,hiszen bezdrattaa falusi
birtokokon a kocsmilkat,6s a Moszkv6ban616idegeneketki.iliin v6rosr6szbe
telepitetteki, a Jauzafoly6n titha.
1653.m6rcius14-6nazonbana birodalomvalamennyitemplomdba
,,eml6keztet6t"kiildenek,amelybenapdtiilrka el6irja,hogy a jiiv6ben nem kell
t6rdreborulni a templomban,el6g csakder6kbanmeghajolni,illetve, hogy
ezent:dlhdrom ujjal kell keresztetvetni az addigi kdt ujjal tdrt6n6 keresztvet6shelyett. Ezzel p6rhuzamosan
a Nyikon ktjzvetlenir6nyft6saal6 keriilt
Kiinyvnyomtat6 Udvarbanl6zas szerkesztdsitev6kenys6gkezd6dik. 2700
darabzsolt6rosktinyvet,
evang6liumot,misekiinyvet,egyhdniszabillyzatot6s
egy6b kiinyv6szetianyagotk6rtek be a kolostorokb6l6s templomokb6l,
hogy iisszevess6k
6ket gdriig megfelel6ikkel.
A sziszifuszifilol6giai munka
azonbansosemfejezddottbe: mieldtt m6g megbizonyosodhattak
volna az
elt6r6sekval6di okair6l, megkezd6dtitta nagyr6sztVelenc6benkinyomtatott
gdrtig szdvegekhezigazitott ukrajnai szertartdskrinyvekalapjdn az orosz
k6ziratokkijavft6sa6s nyomtat6sa.Perszeha a gondosvizsg6l6d6sokeredm6nyeitkiv6rt6k volna, Nyikont 6s a c6rt kellemetlenmeglepet6s6ri: kidertilt volna ugyanis,hogy a sztivegkritikaaz oroszegyhdzikdnyvek autentikus volt6t bizonyitja. Az oroszszerzeteseksok-sokgener6ci6jasem torzftotta k6dexmdsol6tev6kenys6gesori{nannyirael az 6si - gtirtig - egyhdzi
szdvegeket,
mint a sok viszontags6gon
6tment,de intellektudlisszfnvonalukat emelni tud6 6s frdsbelis6giiketfolyamatosantdkdletesfteniakar6 tud6s
giirdg papok.
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Az ,,istenszeret6k
kijr6nek" sz6sz6l6iigazuk tudat6ban6s az 6si hit v6delm6bentermdszetesen
azonnaltiltakoznak,6s nem hajtj6k v6gre tegnapi
elvbar6tjukrijftdsait.Erre a pdtri6rkarepresszi6valv6laszol,€s az egyhdzi
zsinatel6 viszi a reformoki.igy6t.1654tavaszdna p6tri6trkaaz oroszegyhdz
vezet6inekkijelenti, hogy az oroszokeltdrtekaz egyetemes
pravoszl6vegyhin tradici6it6l,hogy szertart6srendjiik
6s -kiinyveik olyan rijft6sokattartalmaznak, amelyeket nem igazolnak a kanonikus szdvegek.Ez az dllftds
annyirakategorikusvolt (6soly kevdss6helyt6ll6),hogy m6g az oroszptisp6kdk is bizonyosfenntart6saikat
hangoztattiik,s kinyilv6nftottilk azon 6hajukat, hogy a textusokkonig6l6saegyk6nttiirtdnj6k az autentikusgtirdg 6s
oroszktinyvekalapjdn.
A piltrifirk t a zsinati hatfuozatnem el6gftetteki, 6s ritbaigazitdslrta
pravoszl6vegyhdzlegtekintdlyesebb
vezet1jdhez,
a konstantinrdpolyi
p6triflrkdhozfordult. A villasz lassan flrkezett,ann6l gyorsabbvolt azonbana
patriark6tusoksordbankev6sbdel6kel6 helyenrangsoroltantiochiaipatriark6tus feje, Makarij, aki 6ppen adomdny6rtlrkezett Moszkv6ba.A ttirdk
fennhat6s6galatt 6116keleti pravoszlfv egyhdzfejedelmek
gyakorta vdlasztott ftj6t j6rta, nem 6rthetetlenteh6t,hogy tdmogattaNyikon mindenelk6pzel€s6t,6sa sietve dsszehfvottrijabb zsinatonki6tkoztaa ketujjas keresztvet6shfveit. Mire v6giil megdrkezetta konstantin6polyipdtrifirkaegy6bk6nt
nagyonkdriiltekint66s kompromisszumos
megold6stsugall6levele,Nyikon
m6r biztosftottamaga szdmdraa sztiks6geslegitim6ci6t.
Ennek alapjdngyorsiitembenfolytat6dhatotta javftott liturgikuskiinyvek
nyomtatdsa
6s a szertart6srend
korrekci6ja.Atov6bbiakbanJdzusnev6tnem
az oroszos,,Iszusz",hanema gdrtigds,,Iiszusz"formdbanirtdk, a Szenthdroms6gban
az ,,Atya6s Firi" formul6b6lkihagyt6kaz ,,6s"ktjt6sz6t,a templombanhiiromszoros
,,alleluja"hangzottfel a k6tszerihelyett,de egyszerfisftettdka keresztformdjdt,megfordftottdka templomkdriili keresztesmenet
irdnydt,6sm6g hosszansorolhatn6nk.
A l6nyeg,hogy a hitdletleg6ltal6nosabb,a mindennapirutin szempontj6b6lmeghat6roz6f og6dz6itv illtoztatt6k meg. A hit tartalmi, dogmatikaik6rd6seita reform nem 6rintette(e
tekintetbenminddssze,,az Atya, a Fid" 6s kot6szavdnakelmarad6sasugallhatott egy ,,Atyafif"-i drtelmezdst,ann6l ink6bb a szertart6srendet.
Minthogy azonbana pravoszldvi6ban
a hit gyakorldsi4nak
kiils6dlegesattribf tumai, tdrgyi eszkdzei,jelrendszer
e, a szertart6sok
misztikumamindig is els6bbs6getllvezett a hit tanitdsaival,a Szentfrds6rtelmez6s6vel
6s a pr6dik6ci6kkalszemben,a korabeliekjoggal tekinthettdkNyikon
t6nyked6s6taz lberen 6s f6lt6 gonddal1rzdtt hagyomdnyokmegcstifol6s6nak,az igaz hitt6l val6 elt6r6snek.
Az ,,istenszeret6k
kcirdnek"egykorik6pvisel6iimmi4rnemaz egyhdzbels6
megtisztul6s6tpr6dikrfljek.A pravoszl6viamegment6s66rt,
mint hiszik, kell
harcbaindulniuk.Egy mindenaddigin6lvesz6lyesebb
ellens6ggel,
egykoriban{dukkalszemben,
akit a megtestesiiltAnrr&risztusnak
mondanak.
Hfveik szdma
egyren6, ami a p6tri6rkdtis gyorsreakci6raosztrinzi.A reformokatellenz6ket
szdmfrzeti,
megdleti,6s az 1.656-os
zsinatonaz egyhdzb6lkikdzcjsfti.Az Elet-
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Morozova
bojdrasszony6s
Avvakum
a protop6pa
borton6ben

ben maradt6hitfiek cser6ben6t iltkozzdkki. Egyik f6l sem engedazigaz6b6l: az orcsz egyhdzkett6oszlika hivatalos6s a szakaddregyhilzra.
Avvakum protop6padndletirdsdb6l,amely a r€gi orosz irodalom egyik
magaslata,ktilijntjsen szuggesztfvk6pet alkothatunkaz egyenl6tlenkiizdelem tragikusv6gkifejlet6r6l.A vez6ralakokatfokozatosanmind elpusztftjdk,
6m helytikbefjak 6llnak, delejeser6vel vonzzdkaz egyszetfrn6pet,s6t sok
el6kel6s6getis. Avvakum mdgikusszem6lyesvaftzs|val, akdrcsakmajdan
Raszputyin,mdga cdri csal6dhtllgytagjairais befolydstgyakorolt,Morozova
bojdrasszonypedig a hal6lt vfllasztottamiatta. Az 6hitfiek ttimegestingyilkoss6gba
menekiil6se
lassankortiinettdv6lik, amibenigennagy szerepevan
egy Kapiton nevfi remeteszektdjdnak,aki a megtisztul6sritjak6ntaz 6nk6ntes tfizhal6lt tanftottakdvet6inek.A hatalomszempontj6b6lazonbansokkal
veszdlyesebb6
v6lt az, hogy a vall6sis6relmek6s a szoci6lisel6gedetlens6g
egym6sratal6ltak, s ett6l kezdvesz6zadokon6t mindenc6rellenesn6pmozgalom t6bor6banott tal6ljuk az 6hitfeket.
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A cAR Es e pArnrAma
Felvet6dik term6szetesen
a kdrd6s:mi6rt 6rte meg mindez a c6ri hatalomnak? fmellett, hogy az egyhdziszertart6sokreformj6nakkdvetkezm6nyei
el6re kisz6mithatatlanokvoltak, az uralkod6 val6bannyom6s 6rvek miatt
t6mogattaeg6sztekintdly6vela pdtiilrka tfzzel-vassalv6ghezvittfjftdsait.
Amint nem vdletleniiltartottakki a hivatalosegyhdzk6pviJel6iazok-mellett
a pravoszl6vgyiikerekt1l elilgazottukrajnai szertart6skiinyvek
mellett, amelyek az egyhdzszakadds
kijzvetlenokoz6i lettek. Amagyarilzatk6t esem6ny
egybeesdse.
Nyikon k<izvetleniilazutdnhirdeti meg reformjait,hogy a c6ra
boj6rdum6valhatdrozatot
hoz az ukrajnaikoz6kokcsatlakolidsiszdndekr4nak
elfogadds6r6l.Azt mondhatjuktehdt,hogy v6gs6soronegy kiilpolitikai dtint6s rendeli el az oroszegyhdzjdv6beni sors6t.
A cdrt is mdr tr6nra keriil6s6tkdvetden,de Nyikont is - m6g novgorodi
6rsekkor6ban- meghatdroz6
valldsi-politikaihat6sok6rt€k-, elsdsoibana
gyakranMoszkv6bajiiv6 keleti egyh6zfejedelmeknek
6s a ttjrijk el6l sztjk6
bolgdaszerb,moldvaiszerzetesek
hangulatkelt6sdnek
ktjsztjnhet6en.
A balk6ni pravoszlfvok 6rthet6okokb6ljobb szerettekvolna egy Moszkva kijzpontf pravoszl6vbirodalomhoztartozni,s fgy voltak ezzela,,kisoroszok"
(ukr6nok) 6s a ,,fehdroroszok"(beloruszok)is. sajdtosm6don,az ukr6nok
Mohila _metropolit6nakkdszonhet6enmdr eldbbri tartottak egy elkdpzelt
egysdgbels6 felt6teleinekmegteremtdsdben.
L6nyeg6ben
ezt imegfeleltet6st vdgzik el Nyikondk is - a ,,kiigazitott" ukrajnai szertart6sktjnyveket
mintegy 6ttiltetveorosznyelvre.Ezzel egyhlzi-ideol6giaidrtelembenel6k6szftett6katalajt az ukrajnaicsatlakozdsra
az oroszbirodalomhoz,6s ajdv6re
n6zvemegideologizilltdka majdanibalk6ni terjeszked6st
is.
hatalmas
pravoszl6v
birodalom
eszm6nye
lebegett
tehdtAlekszej 6s
- - Pgv
Nyikon szemeel6tt is. Ez volt sziivets6gtikmegingathatatlan
alapja, "rert
alakulhatottki az 1650-es6vek kcizep6nism6t a Filaret-Mihail p6roshoz
hasonlfthat6
kett6shatalomoroszorszdgban,
amikorpl. a lengyelhadbavonul6sidej6n a tdvol l6u6 cdrhelyetta p6ti6rka az orizilg vildi vezet6j6nek
is szi{mftott.A k6s6bbiesem6nyekazonbanmegmutattiik,hody a kdziis c6l
mer6beneltdr6egy6ni ambfci6katszolg6lt.Nyikon ne-"sak i helyzetet,a
ttjrt6nelmitradfci6katdrtettefdlre, de f6lreismertea c6rt is. AlekszejMihajlovicsot mdr a korabeliekis a ,j6mbor" jelzluer tiszteltdkmeg, amelynek
jelentdstartalma
kiizelebb6llt a ,j6s6goshoz".Es val6ban,az uralkod6-korpulens,jovi6lis kiilsejebizonyosfokri puhas6got,hatilrozatlansdgot,
a konfliktusok elkeriil6s6reval6 hajlamot talarr. s;kkal ink6bb med-itatfv,mint
operatfvbedllitotts6griszemdlyis6gvolt. EllentdtbenNyikonnal,akit hat6rozott, ellentmond6st
nem tfir6 egy6nis6ge,
eszkozokben
nem v6logat6,kfm6letlenelszdnts6ga
6s nem utols6sorban
hatalmastermeteuralkodisrateremtett. A szemdlyisdgek
6s a szerepekl6that6lagfelcser6l6dtek.
Ez el6gs6ges
alapotjelentett a pdtrifirkasz6m6ra,hogy meghirdessea teokratikus-dllam
eszm6j6t,hogy kinyilv6nftsa az egyhlzi hatalomels6bbs6g6ta vil6gi hatalommal szemben.
Iddig m6g Filaret sem mer6szkedett,
pedig 6 a c6r atyja volt. J6l tudta
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ugyanis,hogy dejure nem lehet a birodalomfeje, hiszenaz az autokratikus
cdrs6g int€zmdnylt rendften6meg. Tisztdbanvolt ezzel term6szetesen
Alekszej Mihajlovics is, 6s minden ,j6mbors6ga"ellendre lesz6molta
pilffiilrk val - amint az vdgrehajtottaaz 6hitott egyhflzi reformokat. Az
elkertilhetetlenszakit6stsiettette,hogy Nyikon bele6rtottamagdta hadvisel6st6s a ki.ilpolitikaidoktrfndt6rint6 iigyekbeis, mivel a svddekelleni hdbordter6ltette.Gyandbakeverteaz is, hogy p6rtfogoltaa k6sdbb
pdlfordulatotv6grehajt6Vigovszkij hetmant,6s sikraszdllta kijevi metrop6lia tindll6s6gamellett.
A ktizvetlenkiv6lt6 ok jellemz6 m6donm6gisaz volt, hogy a c6r k6rd6re
vonta a p1tritrkilt, ami6rt az a ,,nagyuralkod6" cfmet hasznalja.Nyikon
v6laszul demonstratfvm6don elhagytap6tri6rkai sz6khely6t,6s a Voszkrevonult. Az orosz egyhdztijrtdnet6benp6lda n6lkiil 6116
szenszki-kolostorba
6t, 1658-t6lI666-ig. A szihelyzetalakulekkor ki, 6s tart nyolc esztend6n
tu6ci6t legink6bba ,,r6kafogta csuka,csukafogta r6ka" hasonlattalvrl6githatjuk meg.Hamarkideriilt ugyanis,hogy a pdtridrkataktikdzott- 6srosszul
m6rtefel es6lyeit.Elvonultugyan,de nem kfvantmegvdlnip6tri6rkairangj6t6l, orosz egyh6zf6itiszt6t6l.A c6r viszontkapvakapott volna a lehet6s6gen, a p6tri6rka tjnkdntestdvozdsdn,de semmit sem 6rt vele, mert nem
ki rijat a hely6re.Volt is megnem is p6tri6rk6jaOroszorszdgnak
nevezhetett
ebbena szfik 6vtizedben.A patthelyzetethossztiel6kdszit6munkaut6n v6glulaz 1666-osegyhdzizsinatonoldj6k meg, ahol a pefti rkfit elft6lik hivatala 6nk6nyeselhagy6s6€rt,,,az egyhdznak,a cdrnak,a zsinatnak6s vala6s sz6mennyi pravoszl6vnak"okozott s6relmek6rt,megfosztj6krangS6t6l,
mfizik a t6voli Ferapontov-kolostorba.
Az L667elej6n vdget 616zsinatnem n6lkiiltjzi a paradox6lismozzanatojellege,amibena legnagyobbszolg6latot
kat. Er6senkiiitkiizik koncepci6s
a c6rnak az a Makarij antiochiai p6tri6rkateszi, akit annak idejdn 6ppen
Nyikon haszn6ltfel az 6hitfiek elft6l6s6ben,6s akit szintdnmegfosztottak
patriarkdtus6t6l.
Most viszontNyikon az, aki emiattnem ismeriel a keleti
kompetenc\fijdt6s 6ltal6bana gdriig ktinyvekdt,mert azoegyhazfejedelem
nyomtatt6k".A zsinatazonbankimondjaa javftott
kat, rigymond,,,eretnekek
a nikoni6kanonikusjellegdt,teh6tszankcion6lja
szdvegek6s szertart6sok
nus reformokat,6s egybenkiiltkozzaaz ellene fordul6kat.
Az 1666-I667-esegyh6zi zsinathat6rk6 az orosz egyhdztirrtdnetdben.
A legkev6sb6sem azdrt,merthelyre6llftottaa ,,cdrsdg6s a papsdg"bizdnci
Az ugyanis6rdembensoha
mint6nnyugv6 viszonydt6s munkamegoszt6sdt.
nem k6rd6jelez6diittmeg. A legnagyobbttjrt6nelmiparadoxonaaz volt,
meghogy miktizbenreformjaivaler6sftenikfv6nta,val6j6banvdgzetesen
gyengitetteaz orosz egyhdzat.Leszakftottar6la az 6hitfieket,a leghfv6bb
tem6rdekilldozattalj6r6 frontot nyitott elleniik.
pravoszl6vokat.Evszdzados,
ugyanissemminemt6ntorfthattael hitiiktdl.
b6lyegzetteket
A szakad6roknak
Avvakum pl. 6lete utols6 lvtizedlt egy n6gy ndgyzetmiteresfiildbe v6jt
pedig nyolc
harcosszerzetesei
oddcell6bantijlti el, a Szoloveckij-kolostor
a hiEzenkijzben
igazukat.
esztend6nkeresztill fegyverrel aklzben v6dik
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vatalos egyhAz,,hdtorszdga"a cdr fel6l vddtelenmaradt; innentdl kezdve
m6r nem az 6llami 6s egyhflzikompetencidkpontos meghatdroz6sa,
hanem
az egyhdzmarad6kintegrit6s6nakmeg1rzdsea t6t.

A tradicion6lis kultfra vdlsdga
A NYUcAT,,seszvAncAsn"
A hivatalosegyhdzdiadalaa szakaddrokfelett nem egyszerfren
az6rttekintendd ,,pimrszi" gy6zelemnek,mert m6g v6dtelenebbdv6lt a cdri hatalommal szemben,hiszena cezaropapizmus
mllyen az orosztradfci6bangydkej6val k6rhozatosabb
rezett.A hagyom6nyosorosz kultdra szempontj6b6l
eredm6nyevolt annak,hogy - mikijzbena bels6csatiiroz6sokban
az egyhdz
vdgzetesenmeggyengtilt- a ,,hivatalos"€s az ,,6h1tfr"egyhdz szdmdraegyformdn eretnekeknek,tehdtiildozend6knektartott nyugatieszm6kgyakorlatilag akad6lytalanulszivdroghattakbe Oroszorsz6gba.
Az orosz emberNyugattalval6 els6 talfllkozdsaa ,,zavarosid6szakban"
nem sok j6t hozott szdmdra,de ann6l m6lyebbnyomokathagyottbenne.
Nem vdletleniil hirdettemeg Filaret p6tri6rkaaz izolacionizmusprogramjdt.
A megold6sru
vdr6 kiilpolitikai feladatok6s a megold6sulv6lasztotteszktizdk azonbankik6nyszeritettdka nyugatiak Moszkv6baenged6s6t,bdr az
oroszkormdnyzatigyekezetta katon6skoddsra
6s a kereskeddsre
korl6tozni
tev6kenysdgiiket.
Hat6sukazonbancsakhamarlrzdkelhetdv6vdlt az 6letsz6mos teriilet6n.Sajdtosm6don keziikre jdtszottaz is, hogy a moszkvain6p
id6r6l id6re feldgettekiiltjndll6 v6rosrdsziiket,s a zavarosid6k elmriltdval
bek<iltozhettek
a f6v6rosba,ahol elvegyiiltek a pravoszlfv ,,bennsztiltjttek"
kdz<itt.Hat6sukszinte6szrev6tleniil
6s enn6lfogvavisszavonhatatlanul
lop6zott be a h6tkciznapokba,
6s oda-vissza6rv6nyesiilt,hiszena kiilfijldiek kiiziil sokaneloroszosodtak,6tkeresztelkedtek,
de szok6saikatmeg6rizt6k,6s
a lakoss6gfokozatosanelleste azokat.Az el6kel6k hdzaibankezdtekmegjelenni a ,,lengyelmint6jf", ,,n6metmunkdjd"faragottasztalok,kecseskarossz6kek,gondosanletakarttiikrok, festmdnyek6s olcs6bbmetszetek.Egyre ttibbendlttjttek,,n6met"ruhdt(fgy a cfu frai is), viseltek,,n6metdivatf"
frizurfit, nyfrt6k szakdllukat.Megjelenteka ,,ndmet"h6zitanit6k,brivdszek,
mutatvdnyosok,
cirkusziboh6cok.Sok volt kdztiliik a sarlati4n,
port6k6ika
leggyakrabbanigen olcs6k voltak, tudomdnyuksztil6hazdjukban
169idej6t
mflta, 6m egyel6reitt mdg 6k is igen sok rijat tudtak mondani.
Az egyhdzszempontj6b6l
trilsdgosan
is sokat,ez6ft a kiilftjldiek elleni
fell6p6sr6szelett a ,,harcos"egyhdnrendteremt6programjdnak.El6szijr
megtiltjak az idegeneknek,hogy orosz ember h6z6babetegydka l6bukat,
majd a pravoszldvtemplomokhoz
trils6gosan
ktizel 6piilt hdzakatleromboljdk, 6s vdgnl I652-benismdtfel6pftik aJauzafoly6n tflra a ,,n6met"viirosr6szt.A kiilfttldiek elleni hadakoz6snak
azonbanink6bbdemonstratfvjelent6s6gevan, 6sjobb6racsaka felszfnt6rinti.Az orosz6llam ekkor mdr nem
n6lkiildzheti a kiilorsz6gbelikereskeddket,mesterembereket
6s f6leg kato-

209

n6kat.Ez ut6bbiak szdmaaz l66o-as6vekremdr trilsrilybakeriil a kb. 1500
fdt szdml6l6moszkvaiidegenekkol6ni6j6ban.Kialakul az a gyakorlat,hogy
azitt616 kiilfdldieketbizzdk megkiiltinf6le diplom6ciaifeladatokkal.Ennek
az lesz az egyik kdvetkezmdnye,hogy az orosz 6llamf6rfiak sokkal ktjzelebbi kapcsolatbakertilnek a nyugati dllamokkal6s szintenapi munkakapcsolatbaegyesnyugati polg6rokkal.A nagy hatalmriManeiev boj6r pl. eloroszosodottsk6t n6t vett felesdgiil,de m6g fontosabb,hogy Alekszei cdr
tulajdonkdppenikiiltgyminisztere, Orgyin-Nascsokinpolitikai kr6d6j6v6
emeli mond6s6t:,,A j6t nem sz6gyenmegtanulni,m6g ha kfviilr6l val6 is."
Az oroszegyhdzszakad6ssal
tulajdonkdppena nyugati hat6sok,,beereszt6s6nek"k6rd6seis eld6lt. Amfg a 17. sz6zadels6 fel6benaz egyhdzmdg
elkeseredettkiizdelmetfolytatott az idegeneszmdkkirekesztdse6rdek6ben,
addig a szdzadm6sodikfeldben- Kljucsevszkijmegldtdsaszerint- a vit6k
m6r nem akdriil forogtak,hogy felhrizzdk-eaz elzdrk6zdseszmeivasfiiggdny6t, hanemhogy mely teriiletekreengedjdkbe az idegenhat6sokat,ha m6r
n6lkiile nem boldogulnak.E dilemmdtelvi szintenegyJurij Krizsanicsnevfr
horvdt gondolkod6fogalmaztameg. Katolikus hite 6s az orosz dllapotok
vonatkoz6
rendkfviil kritikus elemz6semiatt a birodalommegreform6l6sdra
javaslataittisztes szdmfizet6sb6l,
Szib6ri6b6lktildtizgettea moszkvaikormdnyzatnak- aligha tudta teh6tkor6nakesem6nyeitbefoly6solni.Nem v6letleniil tekintik azonbana szlavofilok6s a pdnszlfvlzmuseszmeiel6futdr6nak, hiszenide6lja az oroszvezetdsfi,egysdgesszl6v birodalomvolt. Korokat el6zdtt meg azzal,hogy nem tagadvdna nyugativfvmdnyok6tv6tel6nek
is felhfvta a fisziiks6gess6g6t,
egybena m6rs6kletre6s m6rt6kletessdgre
gyelmet.
Alekszej c6r idej6n a m6rt6kkelaligha volt baj. Amire a gyakorlati6letben sztiks6gevolt kormdnyzatfnak,azt kiildndsebblelkiismereti skrupulusok ndlkiil elktjlcstinijzt€kaz idegenekt6l.E tekintetbenels6sorbana ,,n6met" protest6nshat6svolt a legjelent6sebb,hiszen a n6metek,hollandok,
S mivel
angolok,sv6dekadt6ka legttibbkaton6t,keresked6t,mesterembert.
a c6r magais nyitott, 6rdekl6d6szem6lyis6gvolt, a nyugati kulturdlis szok6sokndmelyikeviszonylagsz6leskdrbenismerttdv6lt az udvari elit kdr6sem riasztottapl. visszaatt6l, hogy
ben. Kdzismertenbigott vall6soss6ga
hozzdj6ruljonaz els6 orosz szfnkedvet kapvdn Matvejev hdziszinhdzdt6l,
hdz lltrehozdsilloz 1672-ben.Mindezekmellett nem v6letleniil frta Kotosihin, hogy az oroszkorm6nyzatval6j6ban,,rettegatt6l, hogy a kiilftildi oraz orosz alattszdgokhit6t 6s szok6sait6s legf6k6ppeniidvds szabads6gdt
val6k megismerik". Ez6rt aztdn 6vakodtakatt6l, hogy az alattval6kataz
orsz6ghatdrokon
trilra engedj6k,6s igencsakmegszfirt6ka hat6rokonbeliil
terjed6 nyugati ide6kat.
A hit tisztasdgal6tsz6lag
helyre6llta rendetteremt6166G67-eszsinatot
kdvet6en.A nikoni6nushivatalosegyhdnugyanisnemkev6sb6tiirelmetleniil
viszonyulta nyugatieszm6khez,
mint az 6hitfiek.Mdgsemok n6lkiil v6dolta
Awakum Nyikont azzal,hogy ,,latin" eretneksdgbe
esett,mert val6bana pravoszl6v egyhdzer6sftds6nfdradoz6p6tri6rkavolt az, aki kieresztettea m6s210

k6nt gondolkoddsszellem6ta pravoszl6veszmerendszer
addig zdrt palackjdb6l. Innent6l kezdve, b6rmennyireis akartdk,az idegen 6tv6teleketm6r
nem lehetetta gyakorlati sziiks6gletekre
korl6tozni.
Nyikon buk6saellen6reAlekszejc6r uralkod6saalatt a hivatalosegyhlzi
doktrfn6t 6s fr6sbelis6getvdgig az Ukrajn6b6lhfvott tud6s szerzetesekhatdrozzik meg,teh6ta ,,gdnig"hat6sdrvdnyesiil.A kijevi akad6miavlgzettjei
azonbanskolasztikdnnevelkedettteol6gusokvoltak - ami mdr tinmag6ban
idegen az orosz egyhazitradfci6 szdm6ra.Az orosz egyhdziakekkor is a hit
szertartdsok6ltal ktjzvetftett misztikumdrahelyeztdka f6 hangsdlyt,6s a
hitbdli tudom6nyokt6lrigy 6vakodtak,mint iirdtig a tdmjdnftistt6l.Az ukr6n
pravoszldvokbfineit az igazhitfroroszokszem6bencsaktovdbb szaporitotta,
hogy a lengyelekkelval6 hosszriegyiitt€lds6s szomszdds6g
ok6n, azokkal
igen szoros kultur6lis szimbi6zisbanvoltak. Ttirvdnyszerfiteh6t, hogy
Oroszorsz6gba
is elkeriiltek Kijevb6l a lengyelkatolikus hatrdsok.
AZ,,OROSZBAROKK'

1664jelent6s d6tum ebb6l a szempontb6l,ugyanisekkor kiiltdz<ittMoszkvdbaa beloruszteriiletr6l szdrmazlszerzetes-tandr,
szimeonpolockij, aki a
Kreml kdzeldbenmegnyitottalatin iskol6jrdta Titkos Ugyek Hivatal6nak
dolgoz6i sz6mdra.Befoly6s6tm6gis els6sorbanannakkijszdnhette,hogy a
q6r is rdbizta gyermekeioktat6s6t.A kds6bbi c6r, Fjodor 6s a r6gensn6,
zs6fia neki kiiszijnheti latintudds6t6s a korabeli viszonyokhozk6pest,kiiItind,senegy n6 szdrr{na,szdlesktirfi mfiveltsdg6t.A cdrevicsfolydkonyan
besz6ltlengyeliil - 6s verselniis tudott. Polockij ugyanisaz eur6paikulirira
elktitelezetthfvekdnt igyekezetta szillabikuskcilt6szetetmeghonositaniaz
oroszirodalomban.Minden alkalmatmegragadott,
hogy hfvekettoborozzon
mriv6szetdnek.
Eskiiv6k 6s temetdsek,de m6g a lakomidkis elegend6iiriigyet szolg6ltattaksz6mdra,hogy versbe 6ntse l6leknemesft6gondolatait.
udvari po6tak6ntmintegy ijtvenezerverssonalszolgdltameg fbel6 vetett
bizalmat.
Ktilt6szet6nekmint6j6ul a lengyel irodalomszolg6lt,amelynekuralkod6
stflusir6nyzatae korban a barokk volt. Az eur6paimfiv6szete nagy korszakdnakszelenemcsaka ktiltdszetet,de mdsmfv6szetidgakatis megiegyintett
oroszorszdgban.Az dpftdszetbenpl. a r7. szdzadutols6 negyeddt,Jnoszkvai" vagy ,,Nariskin"-barokknaknevezik.Alekszejc6r m6sodikhazass6g6b6l val6 rokons6ga,a Nariskinok kiilcstinzik a nevet a k6z6pkori szakn4lis
6pft6mfiv6szeten
trilmutat6 rij 6pit6szetnek.Az 1630 ut6ni f6l 6vsz6zada
felfokozott6pft6kedvid6szakaoroszorsz6gban.
Egy ideig Nyikon p6tri6rka
igyekezettj6 p€lddvaleltiljdrni a s6tortet6s6pftkez6stelvet66s az dlkupol6s
templomok szentsdg6tval6ra vdlt6 templomlpitkez€s6vel,de a kanonikus
el6fr6sokataz orosz6p(t6mesterek6lland6anfelnigtak. Ennek kovetkezt6!e1 megszrinta hagyomiinyoskeresztkupol6s6pft6szet,az ot kupola iires
dekordci6v6min6siilt 6t, a gazdagtemplombels6ta homlokzat sz6nyegszenien beborft6dfszftdsevdltottafel. A Nariskinok €pitlszetem6g egy tovauui
l6p6stjelentett ezenaz fton, amennyibena kompozfci6letisztultidgi{nak,a
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(Moszkva,
Fili)
A Pokrov-templom
szerkezetszimmetri6j6nak,a geometri6nakegyetemesbarokk elvei is 6rv6nyestilnek a kor6bbi aszimmetrikus,6pft6szetitervet n6lki.iliiz6 gyakorlat
az illtalukemeltetett
helyett- an6lkiil azonban,hogy b6rki tjsszet6veszthetn6
templomokat,mondjuk,a barokk R6ma b6rmely6piilet6vel.
megszokSs6rt6kelnia szinhflzmfivdszet
A barokk hat6seredm6nyekdnt
zene,a tilnc a
is Moszkv6ban.6s val6ban,az instrumentdlis
honosod6s6t
a mfiv6szfnpadon,az els6sorbantdrtdnetitematikalletszerfrmegjelenft6se
szi 6brdzol6sradik6lisanrij eszkdzeittestesitettemeg a sematikus6s didakk6pest. Az 9lm1ny
tikus 6vkiinyvi vagy hagiografikus elbeszdl6sekhez
mintegy tiz 6tdn 6t
a
pl.
Mihajlovics
Alekszej
volt,
hogy
annyirakatartikus
szinhdzl6te
vezet6sfi
vdgig.
A
n6met
n6lktil
iilte
tart6 els6 el6ad6stsziinet
bekijvetke1676-ban
6s
kot6dtitt,
azonbantfls6gosanis a ci{r szem6ly6hez
sztizsdket
bibliai
A
f6k6ppen
zett hallJa utdn az el6ad6sokatbesziintett6k.
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feldolgoz6 moszkvai cdrszinhdzily m6don egy gyorsankihfil6 fell6ngol6s
maradt- nagyj6b6lMolibre hal6l6nak6v6ben.
Az eur6pai barokk hatdsdt,az emlitett pdld6k is ezt bizonyftjrik, hiba
lenne eltrilozni a szdaadv€gorosz udvari kultfr6j6ban. Szrik ktirben 6s keretekkiizijtt mozg66tmenetisikereit6ppena barokkkdzdpkorbafordul6, de
a reneszdnsztematik6katis meg6rz6kett6ss6gebiztosftottaaz orosz befogadd kdzegben.Azzal a nagyonfontos saj6toss6ggal,
hogy itt a ktiz6pkori
elemekdominancidja6rv6nyesiilt.Ett6l v6lt adaptdci6raalkalmassd,s ez6rt
nem vifltoztathattameg a pravoszldv-nemzeti
kultrirajelleg6t. Egyfajta kultur6lis djjdsziiletdsigdret€thordoztamag6ban,de nemjdtszhattael az elmap6tl6sdnakszerep6t,amintezt ndhdnyjelent6skutat6 6llitia.
radt reneszdnsz
Vdgs6soron az ikonfest6szetfejl6ddseis ezt p1ldazza.A nyikoni reformok a kanonikusfestdszetter6nis jelent6svdltoz6sokathoztak.Avvakum6k
merevenragaszkodtakahhoz,hogy a r6gi ikonok szentek6s s6rthetetlenek
s ilyk6ppenmegvilltoztathatatlanok.
Az egyfajtamfiv6szetiktizpont6s iskola
funkci6j6t bettilt6 moszkvai OruzsejnajaPalata (Fegyvert6r)mfihelyeiben
koncentr6l6d6ikonfest6k azonbaneltdrtek a ftgi s6mrdkt6l.A ciiri fest6,
SzimeonUsakovvezet6s6velmfikdd6 ij iranyzatkdpvisel6ia sz6ps6g6letszerff6brdzol6sdttekintik elsdrendrifeladatuknak,s tdrekszenekarra, hogy
portr6ik hasonlftsanaka megfestettalakokhoz.Kdts6gkfviilmegrijftottdkaz
ikonfestdszettechnik6j6t,6s ebben jirlszt az 6szak-eur6pai
festdszetrehagyatkoztak.(Erdekespelddul, hogy-azdpiileteketnyugati nyomatokr6lm6solj6k.) Mriv6szettikm6gis a r€gi ikonogrdfiai rendszerenbeliil maradt,6s
tov6bbrais ktizdpkori, posztbizdncijellegfi.
Bdrmely kultur6lis teriiletet is n6ztink teh6t,k6tsdgteleniilana a kdvetkeztetdsrejutunk, hogy a 17. szdzadm6sodikfeldbena hagyom6nyospravoszl6v kultdra zdrt rcndszereszfiknek6s fojtogat6nakbizonyul, dogm6it
mindeniittkikezdik, de a l6nyeges6rtetlenmarad.M6g ez is sok azonbana
hivatalosegyhiznak,6sism6tt6mad6sbalendtil a k6rhozatosidegenhatdsok
ellen. Ene a szdmdrakedvez6politikai v6ltoz6sokadtakalkalmat.Alekszej
cdr hal[la utdn legid6sebbfia, a tizenndgy6ves,gyengeeg6szs6gfiFjodor
Alelcszejevics
keriilt a tr6nra. Alig ttibb mint f6l 6vtizedesuralkod6saa lengyel szellemibefoly6s6s SzimeonPolockij tekintdly6nekcsricspontja.
Ekkor
mdt Joakim- egy rendkfviil ambici6zus,6m meglehetdsen
iskol4zatlanszerzetes- minden oroszok piltriilrkilja, aki a nikoni6nusreformok elkritelezett
hfve. J6 taktikai 6rz6kkelazonbanezekbenaz 6vekbennem konfront6l6dik
a c6r kedvenc6vel,6s energi6it a bels6 szervezetikdrd6sekmegoldds6ra
forditja.
Fjodor cdr hamarbekdvetkezett,
de nemvdratlanhal6l6tkdvet6enJoakim
a szellemirendteremt6ster6nis hat6rozottl6p6sreszdntael magdt.A f6pr6b6ram6g Fjodor 6let6ben,1681-bensor keriilt, amikor,a pravoszl6v-orosz
kultrirktirben szokatlanm6don, el6gettettea szakaddrokm6g dletbenl6v6
vezdralakjait,kdzttik Avvakum protop6p6t.Ekkor m6r nem 6lt sem a .Edrcig"iskola,sema,,latin" mfiveltsdgegym6ssal
vitdz6k6t vez6ralakja,
Szlavenyickij 6s Polockij sem.A helyiikbe l6p6 ut6dok azonbantov6bbfolytat-
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Avvakum
meg6getdse

tdk a teol6giai szinezetfiliturgiai vit6t, amelybenezrittala p6tri6rkanyfltan
Polockij kiivet6je 6s tanftvdnya,SzilveszterMedvegyevellen fordult. El6szdr
is megakadflyozta,hogy az 6 tervei alapj6nszi.iless6kmeg az els6 orosz
fels6oktatdsiintlzmlny, a Gdrdg-szldv-latinAkaddmia,amely egy6bk6nt
eredetileglegal6bbannyirainkvizici6scenzrirahivatal
lett volna,mint iskola.
Eg6szenaddig halogattaa dtint6st,amfg a jeruzs6lemipdtifirka nem kiildiitt
Moszkv6bak6t tud6s giir<igdt,a Lihuda testv6reket,akikre 1687-benv6giil
rdbizt6k az fj ,,Akaddmia" vezet6s6t6s oktat6i feladatait.A Lihuddkkal
meger6siid6ttmoszkvai ,,grekom6nok"az 1680-as6vekben6ddz pol6m\6t
folytatnak a ,,latinimiid6"SzilveszterMedvegyevvel6s hfveivel, 6s p6tri6rkai 6ldrissalfokozatosanftil6nybekeriilnek. Sikeriil elmozditaniukMedvegyeveta Ktinyvnyomtat6Udvar f6revizoritiszts6g6b6l
. Ezzelkezdetdtveszi
kijevi
a
minta alapj6nnyomtatottktinyvek revizi6ja,amelynekmintegyzdr6
akkordja a latin befoly6solts6ggalmegv6doltkijevi tud6sok nyugdijazdsa
vagy iinkdntestdvoz6sa.Erre egy6bkdntmdr a nyugati kultrira ir6nt affini214

tdst,az idegenvall6sokir6nt pedig ritka toleranci6tmutat6Zs6fia r6genss6g6t kdvet6enkeriil sor. (Az 1680-asdvekbennemcsaka hugenottdkat,de a
jezsuitdkatis megtfirt6kMoszkv6ban.)Az orosz mfivelts6grecsap6stm6r6
hivatalospravoszl6viaellentdmad6s6ra
6s SzilveszterMedvegyevlefejez€s6reegy6bk6ntL Pdteriin6ll6 uralkod6sdnak
a kezdet6nkeriil sor.
r4suErrOzNepor
UNNEpA Nyugattalfolytatott 6ddzegyhdzikiizdelemellen6rea hdtkiiznapidletben
dszrevehet6en
drvdnyesiiltaz idegenhat6s.Ez is leszdkiiltazonbana moszkvai udvarra s annakn6h6nyeurop6erszem6lyis6gdre.
A meghat6roz6mili6
tov6bbra is kdz6pkorias.Kiiliiniisen Alekszej Mihajlovics idejdre igaz ez,
akinek buzg6 valldsoss6ga
r6nyomtabdlyeg6taz udvari elit mindennapjaira.
A napi tiibbsziiri sok6rds6jtatoskod6segyhangfsdgdbacsak az iinnep6lyes
kivonul6sok,kdrmenetekhoztakn6mi vdltozatoss6got,
no meg a solym6szat,
amely az istenf6l6c6r egyetlenpasszi6j6nakszdmftott.Amig az udvari k6rtjk 6let6t l6nyeg6bena pravoszl6vszertartdsrend
hat6roztameg, addig az
alattval6csal6di €Iet6ta m6g a 16. szdzadkiizepdnszigoni egyhflziszellemisdgbenfogant Domosztroj(H6zirend).Ez apr6l6kosanszabdlyozzaa csal6dtagokfeladatait,egym6shozval6 hierarchikusviszonydt,a t6rsas6rintkez€s6s viselkeddsszabdlyait.Kiiliiniis hangsflyt fektet a csal6df6megfellebbezhetetlentekintdly6re6s hatalm6raa csal6donbeliil, amely legink6bb a
m6rt6kkel6s szenvteleni.il
kiszaband6testi fenyft6sekgaranci6jrdra
6piil.
A H6zirend 6ltal felvazolt ide6lis viselkedds6s 6letformaels6sorbana
v6rosi lakoss6gktivetend6mintdj6nakkdsziilt.A ndpessdg
trilnyom6tiibbs6g6tkitevd falusi ndp szok6saitmdg a 17. szdzadbansem tudta ennyire
m6lyen iltjdmi a pravoszldveszmeis6g.A parasztnaknem volt ideje 6rdkat
a templombanttilteni, helyetteugyanisdolgozott.Mdgpedignem keveset.
Ny6rid6ben4 6rakor kelt, s kb. l0 6r6ig egyfolyt6banmunk6lkodott.Ekkor
jdtt az ebdd,majd ddli tizenkett6t6lm6g egy-k6t6rai munka,majd pihen6s
d6lut6nn6gyig.Ezuttn kdvetkezetta d6lut6ni,,mliszak",amely este 10 ut6n
6rt veget. T6len a temp6 lelassult,hiszen a nap lerovidtilt, a napi k6tszeri
meleg6tel - az eb6d6s a vacsora- elfogyaszt6sdnak
ideje is arrdbbtol6dott
d6lel6tt11, illetve esti 8 6r6ra.
A megfeszftettmunka,a hosszri,kem6nyt6l m6r 0nmag6ban
is aszkdzisre
k6nyszerftetteaz oroszparasztot.Ehhezjtittek m6g a vall6s 6ltal el6frt bdjttik, amelyekegy6bk6ntdsszerfiena legfns6gesebb
tavaszi6s tdli id6szakra
estek.A hrisv6tel6tti nagybdjtpl. h6t h6tig tartott,a kar6csonyipedigm6sf6l
h6napig.,,Norm6lisan"hetentecsak k6t napot kellett btijttilni, bfu a,buzg6
hfvekneka szerddn6s p6ntekenkfviil a h6tf6i nap is el6 volt irva. Erthet6
ezekutdn,ha a hfvek nehezenbttjtdltdkki az tinnepeketvagy a nagy munkrik
v6gdt,s ez€rt ilyen alkalmakkornem a valldsi el6frdsokszerint6hajtottak
vigadni. Ny6ri id6szakbanaz iinnepekena r6teketvagy ligeteketellepte a
jdt6k
n6p,6s vad tdnccal,6nekl6ssel,
kiirt6nccalmulatott.T6lena betlehemes
j6t6k saj6tos
6s a maszlenyica(hrt,shagy6)
volt a legkedveltebb.
A betlehemes
6larcosmulats6gvolt, amelybena leg6nyekijeszt6maszkokatdltdttek, vas-
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kos durvasdgokat
kiivettekel, majd 6nekeltek,tdncoltak,ettek6s ittak. A hdshagy6tpalacsintaevdssel,
nagy lakom6val6s trojk6z6ssal
iinnepelt6k.A vad
sz6guldozds
6skurjongatds
a 10-12szemdlyes
sz6nokonegdszh6ten6t folyt,
gyakortaa 13 m6tertis el6r6h6halmokr6lval6 nyakttir6sikank6z6ssal
kieg6sziilve.A kicsapongds
aztAnahdt v9gdrea teljes apdtiabafordult: az oroszok
sfrva bricsriztatt{k iinnepiiket.
T6lena sikank6,ny6ronmeg a libik6ka szdmftotta legkedveltebbsz6rakoz6snak.Az egyhazegy6bk6ntahintdzdstugyanrigyigyekezetttiltani, mint
a n6pi sz6rakozdsegy6bkedvelt v6lfajait. Id6r6l id6re iisszetiirett6k6s el6gettdka kom6di6sokhangszereit:a guszlit,dombrdt,dud6t,balalajk6t,tiilkdt
6s tilink6t. Mindhi6ba. De iildiizt6k az ugyancsakn6pszerfitikdlcsat6kat,
amelyekgyflzteseaz aleg1ny lett, aki a legtovdbb6llta az iit6seket.M6skor
meg csatiirli4ncokiitkiiztek meg egymdssal.Igy mulatott az oroszn6p. Pogdny m6dra, megfirizve6si szokdsait6s hagyom6nyait,amelyekegy ,,demokratikusabb"
6s,,ktizossdgibb"
korbanfogantak.
Kiiliindsen a 17. szflzadmdsodik feldben mfu el6g sok nyugati utaz6
megfordult Oroszorsz6gban.
A nyugati civrlizdci6fens6bbrendfi
s6g6nektudat6bannyilatkoztak a hosszriruh6jf 6s szak6llf, ig6nytelenh6zakban6s
sivi4rszobdkbanlak6 f6rfiakr6l, a tem6rdekpirosft6t haszn5l6,fekete fogri
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n6kr6l, az iskolilzatlanpapokr6l,a csalfa keresked6kr6l,a komrpt hivatalnokokr6l, a hajlott gerincdboj6rokr6l 6s a despotacdn6l MEg az Oroszorjdrt nagy John Miltonnak is volt vdlemdnyedz oroszokr6l,
sz6gbansos_em
emfgyen:,,Ok tudatlanok...a legnagyobbfecseg6k,hazugok,hfzelked6k6s
k6pmutat6k,kiiltjn<isenszeretik a durva 6telt 6s a bfiztis halat, az italuk
valamiveljobb..." A magyarZaldnkemdnyiKakas Istvdn pedig az€rt tartia
6ket ,,dllatias,durva, mfiveletlen"embereknek,mert ,,tfny€r 6s k6s n6lkiil
esznek,az 6telt pusztakdzzel fogj6k meg". Az ilyen lekicsinyld, 6m naiv
j6val megalapozottabbak
is megfogalmaz6dtak,
ft6letekn6lterm6szetesen
Fletcherd,
aki
a
korl6tlan
egyeduralomb6lvepl.
angol
mint
az ugyancsak
zeti le a saj6toss6gokat.
Nyugati m6rc6velmdrve egy6bkdntez val6banmfiveletlen6s elmaradott orsz6gvolt. A 17. szdzadktizep6igazonban,oly sok vdreskorszakot
6tv6szelve,az egyszerfin1p a Nyugaton m6r ismeretlenszabads6gban,
harm6ni6ban,viszonylagosj6l6tben6s nyugalomban6lt. A szilzadktizepi
6s bels6b6k6t6l
politikai 6s egyhdzlreformok ett6l a relatfv szabadsdgt6l
- an6lktil hogy kultur6lis szintj6t emelni
igyekeztek6t megszabadftani
szdnddkoztakvolna.
I. PETER
HOZOMANYA
beA kocka teh6t a tiirtdnelmi ktiztudatbaOroszorsz6g,,eur6paiz6l6jak6nt"
vonult L Pdter uralkoddsael6tt ,,el volt vetve". Atyja 6s r6szinttestvdreim6r
kor6bban hozz6l6ttak Oroszorsz6glassri, t6tova, 6vatos 6tform5l6s5hoz.
N6zziik,mire jutottak a ,,rdvid" 17. szdzadv6g6re!
A sz6 fizikai drtelmdbenP6terkdts6gteleniilegy birodalmatkapotttiriikiil
- j6val hatalmasabbat,
mint a ,,zavarosid6szak"el6tti Oroszorszdg.IdekeTemet6s a 17. szdzadban
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rtilt a bal parti Ukrajna Kijevvel, ,,mindenorosz vdrosokanyjdval" 6s Zaporozsjeis, miktjzbenaz orosztelepeseka fegyvereknyom6negyrem6lyebben hatoltakbe a d6li, ddlnyugatiiitkijz6z6ndba.Hasonl6intenzit6ssalfolyt
a keleti ir6nyri kolonizdci6.M6g IV. Ivdn uralkoddsiinakv6g6nvette be egy
mer6szakci6val a Szib6riaiKdnsrdgkiizpontjdtJermak kozdk atamin - az
uralkod6tudta ndlkiil. Szibdriamegh6dftdsa
igazi lendiiletetmajd - imm6r
dllami 6sztdnz6sre a 17. szdzadban
vesz.A szazadelejdnaz lrtis 6s az Ob
medenc6j6ben
megjelennek
az orosztelepiil6sek,
hogy a 20-as6vekbenel6rj6k
a Jenyiszejt,majd a 40-es 6vekbena lindn is trilra keriiljenek. A ktivetkez6
kdt 6vtizedbena Bajlall6s az Amur birtokbav6tele
folyik - ahol az ismeretlen
tdvolb6l el6kertil6 kfnaiak megdlljt parancsolnaka tov6bbi el6renyomul6snak. A szdzadv6gdnaztdnmdr Kamcsatkdnvannakaz oroszok.
j6val nagyobbkiterjeddsfihdtorszdggal
Egy, az eur6pai Oroszorsz6gndl
gazdagodiktehdtfokozatosana moszkvai6llam, l6nyeg6benegy gyarmattal,
amely ttirt6nelmi tdvlatbanhatalmasanmegntivelia birodalompotencidljdt.
A birodalomdt,amely mdr az el6z6 szilzadkdzepdnaKazanyi 6s Asztrahanyi Kdnsdgh6doltat6sdvalmegindult a soknemzetisdgfiv6
v6l6s ritj6n, de
amely ekkor lesz igaz6naz egym6st6lelter6,egymdsszdmdratdvoli 6s idegen etnikumok6s kultrir6k gyfijt6hely6v6.Oroszorsz6gval6j6banekkor vdlik 6zsiaihatalomm6s k6ts6gteleniilegy modernebbcivilizdci6 vfvm6nyainak kiizvetft6j6vdebbenaz irdnyban.Az elsdsorbanvaddsz6,hal6sz6,gyfijtciget6tdrzseket6s n6pcsoportokatviszonylaglaza fiigg6sbevonja, kiil6n6lldsukattiszteletbentartja, 6s a helyi vezet6r6tegeketa magaoldal6radllftja, amivel egy l6nyeg6ben
b6k6sannexi6tval6sftmeg.
- a lakossdgfu6l
A birodalomteriiletemegtdbbsztirdz6ddtt
ugyanezpercze
nem mondhat6el. szdmdtilletdenm6g dvatosbecsldsbeis alig bocs6tkozhatunk. (Jellemz6a tiirt6ndszekbizonytalansilgfua,
hogy pl. az angolMassiekb.
8 milli6ra, egy oroszk6zik0nyvpedigkb. 16 milli6ra teszi a lakosok szilmdt
a szdnadv6g6n.)Egy k6sdbbi,I722-es<isszefr6s
azonbanj6val 10 milli6t
meghalad6n6pess6get
val6sz(nrisit.
Az 1678-asad6tisszefrds
tisszesen
888
ezer ad6z6udvart regisztrill,ami a kdvetkezdkdppen
oszlik meg:
5zo19616
nemesekparasztudvarai
Egyhdzi parasztudvarok
Poszddi6s fekete ad6z6udvarok
Bojrirok parasztudvarai
Udvari (c6ri) parasztudvarok

507 000
118 000
92 000
88 000
83 000

57,0Vo
I3,3Vo
L0,4Vo
10,07o
9,3Vo

A fenti szdmokb6lj6l l6that6,hogy a t6rsadalomszerkezetejelent6sen
dtalakultaz el6z6 sz{nadhozk6pest.Kiildntisenfigyelemre m1lt6 az dllami
6s egyh6zibirtokok ardnydnakcsijkken6se6s ezzelpi4rhuzamosan
a szolgdl6
nemesibirtokok trilsrilybakeriildse.A szinad tdrtdndseinekldnyege6rhet6
tettene tdblflzatbanA 16. szdzadm6g sok tekintetbenarchaikus,kora feud6lis jellegfi tdrsadalmailtadtahely6t egy feudalizaltabbstruktdr6nak,ami
mag6valhozta ugyanakkormind a fdldesdri, mind pedig a neki aldvetett
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r6tegekzdrt osztdlyokkdform6l6d6s6t.E szdzadm6sr6sztaz el6z6 t6rsadakora is (Molomfejl6d6sbenismeretlenm6retfibojdri birtokkoncentr6ldd6s
rozov pl. egymaga9000 udvarral rendelkezik),6m e kor mdgis a boj6rs6g
mint tin6ll6 r6tegkimril6sdnakaz iddszaka.Az opricsnyina,majd a zavaros
id6k viharai m6r alaposanmegtdpiuztdk
az 6si bojr{rcsal6dokat,
6s az els6
Romanov maga is igyekezettdj, kev6sbdel6kel6 emberekkelkdriilvenni
magdt.Sikerrel, mert 1668-ramdr a boj6rduma62 tagSdb6lcsak 28 a r€gi
famflidk lesz6trmazottja.
Az 6j hatalmassdgokb6l
termdszetesen
kialakult az
rij elit, de ez mdr nem a szdrmazds,
hanema c6ri kegy alapjdnkapta besorol6s6t. Ugyan az idegen tisztek el6tdrbe keri,ildse6s a korszeni katonai
vezdnyletigdnyekdvetelteki, de m6gise t6rsadalmifolyamat logikus politlkailezdrdsaa mesztnyicsesztvo
eltiirl6se1682-ben.A r6gi besorol6sikiinyvek iinnep6lyesel6get6seval6jdbanegy tdrt6nelmikor vdg6retesz pontot.
A r6gi-fj arisztokr6ciaegy6bk6ntkiizvetleniil ezt megel6z6entett mdg egy
elkeseredettkfs6rletet rflgi pozici6ja rtjj66lesztds6re.
A kor6bbi r6szfejedelems6gekreeml6keztet6iirtjkletes helytart6sdgokrakfv6ntdk az orsz6got
osztani,6m Fjodor korai haldla miatt mindezcsak terv maradt.
A hadseregben
a ktilfijldiek, a bojdrdumdbana szolg6l6nemesek,a prikazokbana m6g alacsonyabbrangti hivatalnokokhdttdrbeszorftj6kaz 6si
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nemzetsdgek
lesz6rmazottait.
A boj6rdumamint intdzm6nymagais k6nytelen a zemszkijszoborokkalkonkur6lni,hogy a vdg6nmindk6t,a c6ri hatalmat elvbenlegal6bbiskorl6toz6testiileteljelent€ktelenedjen
a szdzadktizepi
t6rsadalmikaiaklizm6kb6ldiadalmasankikerul6 autokraiikusuralkod6i hitalom 6rny6k6ban,mely hatalomnem jelentdkteleneredm6nyeket6r el az
iit6k6peshadsereg,az azt finanszfroz6gazdasdgpolitika,
illetve ez ut6bbit
mfiktidtet6hivatalszervezet
kialakftdsaterdn.Az addigismert mint6k 6s k6vetett gyakorlataalapjdnj6szerivel a maximumothoztaki a moszkvaikormdnyzata tradfci6k meghatdrozta
lehet6s6geib6l.
Mondhatn6nk:kidpitettea
kdzpontosftottrfllamot,ha e fogalmatnem a rendi alapokonnyugv6 dllamfejl6d6srehasznfllndatdrtdnetirds.Nagy a hasonl6sdgid6benis 6s az intdzm6nyekettekintveis a nyugatabbraismertabszolutizmusokkal.
Azok alapjilt
azonbana ,,harmadikrend" t6rnyer6sebiztosftotta.Oroszorszilgban
pedig annak ellen6re,hogy ekkor mdr 226 viirost lajtsromoznak- a polg6rs6g
semmivelsem emelkedettnagyobbjelent6sdgrea 16. szdzadhoz
k6pest.Az
abszolutizmuseszmerendszer6t,
szervezet6t6s
mrikddtet6sitechnikditterm6szetesenegyszerfienimport6lni is lehet, 6m e vonatkoz6sban
m6g csak az
els6 l6pdsekettette meg a moszkvai6llam. AlekszejMihajlovics uralm6nak
jellegzetessdge,
6ppen az a meghatdroz6
hogy organikusankdvetkezika
megel6z6orosz fejl6d6sb6l.
E korldtlanhatalomazonbanegy pillanat alatt anarchi6v6tudott villtozni,
amintFjodorAlekszejevics
ut6d n6lkiil meghalt.Acfirrdkiki6ltott P6ternek
napokigegy stit6t szob6bankellett megbdjnia,v6gig kellett n€znie,amint a
zsoldjukatkiivetel6 sztreleceklegkiizelebbihfveit 6s rokonaitlemdsz6roljdk,
hogy a t6bbhetessztrelecuralom
v6gdnarrak6nyszeriiljdn,hogy a cdri cimet
megosszagyengeelm6jri,fdlvak f6ltestv6r6vel,Ivdnnal, s hogy a t6nyleges
hatalmatiltadjan6vdr6nek,zslfianak. Tiz6vesekkor P6ter.Bizonyosannemcsak az idegesr6ng6sokataz arcdnhozta ekkor ritraval6ula pogrom dflta
Kremlb6l.
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5. FEJEZET

A fclvilagosltas
szazada

Az amerikaiFiiggetlensdgiNyilatkozat6s a Bastille leromboldsa.K6t olyan
esem6ny,amelyhezfoghat6t alig tal6l a modernkor embere,amiddn identit6s6tkeresiel6ttirt6net6ben.
Szfvesenmegyi.inkid6ig vissza,btiszkesdgtink
tdrgyae szinad.Es egyetemeslelkiismeret-furdaldsunk6
is, hiszen a ,,Szajelszavdndlmdignemtal6ltakki nemesebbads6g,Egyenl6s6g,
Testv6ris6g"
bet 6s megval6sfthatatlanabbat.
Maguk az esem6nyektdrt6nhettekvolna pdr 1vtizeddelk6s6bbis, s az
tdn m6g ,,logikusabb"is lett volna, hiszenaz rij Eur6paa kdvetkezf szdzad
term6ke:az ipan 6s mezdgazdas6gi
forradalomekkorra gyfri maga al6 a
r6gi termel6si6s uralmi rendet.Ebbenaz 6rtelemben
a 18. szdzad,,csupdn"
el6iskol6jaa kapitalizmusvildgmdretf diadaldnak.Csak a szellemnem maradt a feud6lisvil6grendszerzdrtpalackj6ban.Agazdasdgszfv6sforradalm6t
megelflztea felvil6gosod6srobban6sa.
Voltaire 6s Rousseau,Diderot 6s D'Alambert, Condorcet6s Holbach,
Kant 6s Laplace,Adam Smith6s CesareBeccaria,Mozart6s Haydn.A m6sik
oldalon meg a felvildgosultszerepbentetszelg6despotdk.A poroszFrigyesek, HabsburgMdna Terdzia6s fia, J6zsefmeg egy ndmethercegn6orosz
koron6val:Katalin. Ut6bbiakjutottak Eur6pakeleti fel6nek.Amit6l a Nyugat semlehetettboldogabb:a kev6ss6felvildgosult,6mann6labszolutisztikusabbberendezked6sf
porosz6s orosz6llamrij, nagyhatalmist6tusaa geopolitik6banis radikdlisv6ltozdsokathozott,6s m6gkatasztrof6lisabbakat
k6szitett el6.
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r. PETER:A RADIKALIS KONZERVATOR

Hdborfk
saorrArEror
P6ter uralkod6s6nakkezdetdtmeglehet6senneh€zd6tumhozkiitni. Ldttuk,
amint 1682-bencdrrdkorondzt6k,majd mdsoduralkod6vd
fokozt6kle. Ett6l
kezdveh6t 6vig l6nyeg6benszdmfrzetlsben
6lt anyj6vala Moszkv6t6lnem
messzefekv6 Preobrazsenszkoje
faluban. A k6t kiskoni c6r helyett ekkor
gyakorlatilagZs6fta uralkodott- egy6bk6ntrdtermetten.A legitimdci6hi6nya ugyan dlland6sftottaaz 6tmenetis6g
6rzdsdt,kiilonosena P6ternagykorfv6 vdldsael6tti id6benmeglehet6sidegess6get
okozott a Kremlben,de a
r6gensn6m6gisfelhfvta magdraa figyelmetn6h6nyfelvil6gosultint6zked6s6vel. (O tijrtiltette pl. el az 6lve eltemetdstmint a haldlbiintet6s
egy v6lfaj6t.)
Tette ezt feltehet6enkegyence,Golicin herceg befoly6s6ra,aki Moszkva
els6szdmrieurop6erszem6lyisdge
volt - hogy m6stne mondjunk,feljegyeztdk r6la, hogy fel akartaszabadftani
a jobb6gyokata szem6lyifiigg6s6gal6l.
Ez perszecsakjdmbor 6haj maradt,anndlnagyobbsikert 6rt el a Kdveti
Prlkdz f6nirkek6nt,amikor 1686-ban6rtjkb6k6tkitttttt Sobieskilengyel kir6llyal, aki a SzentLiga 6l6n a ttiriikkel val6 leszdmol6srak6sztilddtjtt.E
b6k6vela Lengyel-Litv6n Kir6lysdgelismerteaz oroszokel6z6 teri.iletfoglal6sait,bele6rtveKijev birtokl6s6t,amit eredetilegcsakk6t 6vre engedtek
6t az oroszoknak.Cser6beMoszkv6nakv6llalnia kellett a Krfm elleni h6borrit, hogy lekijss6ka ttjrijkiik er6it.Ezt Oroszorsz6gk6t hadj6ratindft6s6val
(1687-ben6s 1689-ben)teljesftette
is, amivelhozzfljdrulta tiirdkellenes
koalici6 gy6zelmdhez.
M6s k6rd6s,hogy mindezmeglehet6sen
nagy 6ldozatokkal jdrt: a sztyeppendtvonul6oroszseregrigy szenvedett
6ri6sivesztesdgeket, hogy el sejutott a krfmi f6sereggelval6 megiitkiizdsig.
A kudarcotvallott hadvez6r[nnep6lyesfogadtat6sasemtudta az igazs6got elleplezm,de j6 alkalom volt a feln6ttkorbal6pett P6ternek,hogy
rosszall6s6t
fejezzeki a kormanyz6n6nek.
gyorEtt6l kezdveaz esemdnyek
sanperegtek,mfg v6giil - m6ig nem pontosantisztflzottktiriilm6nyekktiztjtt
- a t6rsuralkod6
elt6volftottan6v6r6ta hatalomb6l,Golicinnelegyiitt.Mond224

hatni4nk,innen dat6lhat6iindll6 uralkodds6nakkezdete,de ez sem lenne
igaz,ugyanis1689-benval6j6bannem tdrtdntm6s,mint hogy az egyik 16gensn6tfelv6ltotta egy m6sik, P6ter anyja, Natalja, amivel termdszetesen
az uralv6get6rt Alekszejelsdfeles6gecsalddjdnak,
a Miloszlavszkijoknak
ma, 6s 6tkeriilt a cdranyarokonsdgdhoz,
a Nariskinokhoz.Maga a cdr azonban nem sok hajland6s6gotmutatott az 6llam iigyeivel val6 foglalkozdsra.
Semmi 6rdemlegesnem is tdrtdnt ezekbenaz 6vekben.(Hacsaka bigott
ortodoxia rijabb heves ellentdmad6s6tnem elevenitjiik fel, ami bizony
visszal6pdsv olt Zs6frakormdnyz6s
6hozk6pest.)
A kor6n h6zass6gbakdnyszeritett6s 18 dvesenaz apaszercpetlanyha
lelkeseddssel
v6llal6 ifjri uralkod6senki 6ltal nem korldtozottcsapong6sainak 6s kicsapong6sainak
6vei ezek.Mintha semmi nem ttirt6nt volna, rigy
folytatja P6ter kordbbi gyerekesj6t€kait,ruccanki szeret6jdhez,egy bizonyos Anna Mons nevfrhtilgyhiiz a Preobrazsenszkojdhoz
ktizeli n6met vi{rosr6szbe,6s fraterniz6lannaklak6ival. Az oktalanjAtdkb6lazonbanhamarosankomoly dolog lesz - mert a homo ludensegybenhomoautokrator.
E tdrt6n6sekennekellen6resemndlktiliizik a j6 adagttirtdnelmipikant6ri6t.
Nem kiz6rt, hogy Pdter az€rt 6lte fiil n6v6reuralm6t,mert egy jtivend6
c6rhozm6ltatlan,6riiltnek tetszf foglalatoss6gaimiatt nem vett6k el6g komolyan, m6g tiriiltek is annak,hogy nem 6rdeklik a Kreml dolgai. Ann6l
ink6bba h6bonisdi.Apja egykorisolymdszaib6l6s
a ktirnydkbelifalusigyerekekb6l,j6tsz6pajt6saib6lk6t tdbb sz6zf6s csapatotszervezett,6s a Jauza
foly6n egy jdt€k v6rat emeltetett,amelyethol az egyik, hol a mdsik ,,ezred"
rohamozottmeg. M6skor meg a nyflt mez6ncsaptak6ssze,6s szinte 6szrevdtlentil kitanultdk a katonamesters6get.
A rivaliz6l6 egysdgekbdlpedig kialakult a Szemjonovszkojei6s a PreobraTsenszkojei-ezred,
P6ter k6s6bbi
hadsereg6nek
kdt legmegbizhat6bbgfirdaezrede.
Ugyanilyenpasszi6nakindult a haj6kazdsis, ami ann6lfigyelemrem6lt6bb,mivel a gyerekc6r eredetilegvfziszonybanszenvedett.
Mdgis vitorl6stdpfttetettmag6nakaJauzin,
majd a perejaszlavlitavon man6verezett,
vdgiil pedig Arhangelszkndla tengerremer6szkedett
rijonnan6csoltfregattjdval.Majdani dics6ftettflottdj6nak
alapjdtjelentik ezeka j6t6k haj6k.
1689 e tekintetbensemmi vdltoz6stnem hoz, legfeljebbcsak a j6tdk
durvul el, amennyibenm6r tdbb tizezresseregiitkdzik megjdt6kb6l (s pusztul el ezenktizbenn6hdnytucat ember igazib6l). Sokbakeriil ugyan az oF
szdgnak,de az ifjri uralkod6fgy kdtsdgteleniilk6pezimagdt,ami ugyancsak
r6f6r, mivel bdtyja, Fjodor halilla ut6n felhagytakrendszeresoktatdsdval.
(Sohasem
pravoszldvmfivelttanultmeg pl. helyesenfrni.) A hagyom6nyos
s6gt6lily m6don l6nyegdben6rintetlenmaradt,tal6n ez segftetteleginkdbb
abban,hogy a n6met vdrosr6szbenmegtapasztalt6letm6dot6s hdtktiznapi
kultrir6t mag6baszippantsa.Ezek a benyom6sokkordn 6rt6k, 6s szem6lyis6gfejl6d€s6t, 6rdekl6dds6nek
irdnyults6g6teg6sz6letre meghatflr
oztdk.
1694 a kiivetkez6 olyan d6tum, amelyhezjogosankiithetndnkuralkoddsdnak kezdet6t,mert ekkor tdvozik az 6l6k sor6b6l Natalja Nariskina, a
tulajdonk6ppenikormdnyz6.(Tov6bbi kdt esztend6mriltr4nmeghal a t6rs-
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uralkod6Iviln is, s ettdl kezdveviseli egyediilPdter a ,,mindenoroszok
cdrja" titulust.) Es val6ban,a mostant6lidnylegesentjnrfll6 uralkod6 m6r
1695-bennagy tettre szdnjael mag6t: annyi 6v j6tdk katon6skod6sut6n
imm6r val6sdgoshadj6ratotindft a d6li ellens6gellen. cdlkitfz6se harmonikusan simul az €vszilzadosfenyegetettsdgb6lt6pl6lkoz6 orosz kiilpolitikai tradfci6khoz csakfgy, mint ktjzvetlen el6dei vonalvezetds6lez.
Annyi volt csak az eltlrds, hogy P6ternem a Golicin 6ltal kipr6b6lt viszontags6gos
utat vi{lasztotta,hanema Don torkolat6nak6tdt, Azov er6dj6t ostromolta.Igaz, a Dnyeperfel6 is kiilddtt egy sereget,de csaka figyelem elterel6sec€lj6b6l.A hadicselazonbannem v6lt be: sem a hadsereg
u,ezdrlete,sem utdnp6tldsvonalainem voltak biztositva,de legf6k6ppena
flotta hidnyamiatt az oroszoknem tudti{kmegakad6lyozni,
hogy az ostromlottakat a tengerfel6l megsegftsdk.
Pdtersem jdrttehdtjobban,mint el6dje:a h6napokigtart6 medd6ostrom
utdn seregedicsteleniil elkullogott Azov falai al6l. val6j6ban e kudarcot
kiivet6en mutatta meg el6sz<ira cdr oroszldnkdrmeit.Igazolva l6tva haj6k
ir6nti vonzalm6t, hazatdrdseut6n azonnal l6zas haj6€pit6 tevdkenys6gbe
kezdett,s m6r a kdvetkez66v hrisvdtjdraharminctengerihaj6val 6s szimtalan folyami bdrkdvalrendelkezett.A tengeriEs szdrazflldi seregegyiittes
nyom6s6ram6g ugyanezen6v nyardna toriik er6d megadtamag6taz ostroml6knak.Az oroszokteh6tfdl lvszdzadelmriltdvalmfu lreztek magukban
annyi er6t, hogy megh6dftsdk6s megis tarts6kAzovot. Koszijnhett6kmindezt hirtelen (meg)n6ttifjri uralkod6juknak.
- AZSTAI
EUROPAI
TANULMANYOT
LESZAMOLAS
Az azovi gy1zelemndlPdterm6r el6rult valamit a szem6lyislg€tfeszitl elsz6nttetter6b6l,ami m6g sokdigkevdsbdmagasztoscdlokatugyanrigyszolg6lt. L€trehoztapl. a ,,legeslegh6bortosabbak,
legeslegtrdf6sabbak
6i legeslegrdszegesebbek
jauzsinatdt", 6l6na,,herceg-p6p
6val",aki a ,,preszburgi,
zai 6s kokuji tjsszboh6cpdtrifirka"cfmet is viselte,ds egy6bk6nta cir gyerekkori tanft6ja volt. A ,,rdszegzsinat" mfiktid6s6tapr6i6kosankidolgoiott
szabfllyzatirfinyitotta,amelyeta cdr szemllyesendllftott ijssze- nem kev6s
energi6t6s tdrv6nyhoz6ierudfci6tmegcsillantva.E dfszeskomp6niagyakran kdzbotrdnytokoz6 duhajkod6saiban
hiba lenne valamif6letudatosegyhdzellenespolitikai demonstri4ci6t
vdlelmezni.6fels6ge egyszerfienciak
lump volt - r6ad6sulaz agresszivfajt6b6l-, aki szfvesebben
iit6tte agyon
az id6t a kocsm6ban,mint a kdpolndban.
Ekkor m6r majd egy lvtized eltelt az6ta,hogy n6v6r6t6lvisszavettea
hatalmat,az illlamfdrfit azonbannem fedezhetjiikfel benne.Nem l6tni m6g,
mit akar kezdenia rdszakadt6ri6si hatalommal,de megmutatkozikcsillapfihatatlantud6sszomja6s a kiiriilijtte lev6 vil6gra val6 nyitottsdga.Egy koron6sf6 szdmdrakiss6megkdsett,de rem6nykelt6jellemvondsok.v6gi6 soron
a gyerekeskfv6ncsis6ghajtja egy rijabbextr6mnektetsz6kalandbais. Elhatdrozza,hogy r6szt veszaz eur6paiorsz6gokbaindftand6diplom6ciaiktirutazdson,az.drn.
A jauzain6metvdrosrdszt,
,,nagykbvetsdgben".
ezt a ,,kis226

P6ter, a hajoacs

Eur6pdt"megismerve6s megszeretve,
a cdr dgy ddnt,hogy az igazit is l6tni
akarja. Mdltdnyland6v6gy - 6m teljesenellent6tesaz orosz szok6sokkal.
Korondsf6 ugyanisaddig csak er6szakkaltart6zkodottki.ilftildtin.(Sujszkij
lengyel fogs6gban.)Pdterrigy vdgtra6t a gordiuszicsom6t,hogy inkognit6ban vesz rdszta viillalkoz6sban.
A kfs6r6kkelegytitt kb. 250 f6s kiildiitts1gvezetlje a ,,karrierdiplomata"
Fjodor Golovin 6s a c6r sv6jci illet6s6gfibardtja,Franz Lefort, a meghirdetett cdlja pedig a tijrtjkelleneskoalfci6 kisz6lesftdse
6s radikalizillflsa.A kitvetek ugyanakkorutasft6sbakapjdk azt is, hogy kiiliinijsen a haj66pft€sre,
tengerhaj6zdsra
vonatkoz6anmin6l ttibb inform6ci6t gyrijtsenek,titkot kifiirk6sszenek6s mesterembereket
toborozzanak.Az orosz diplomdciaez
ut6bbi c6lj6t szintemarad6ktalanulteljesftette,az el6bbivelpedig teljes kudarcot vallott.
A diplom6ciairit alaphangj6tmdr az els6dllom6shelyekmegadt6k:a sv6d
kdzen lev6 Rigdban rgen bar6ts6gtalanb6n6sm6dbanr6szesiiltek,mfg a
brandenburgiKdnigsbergbenigen szfv6lyesen
fogadtdk6ket.M6r itt kideriilt
azonban,hogy a n6meteketvajmi kev6ss66rdeklik a ttjrtjkdk, ann6l szfvesebbenharcoln6naka svddekellen. A Pjotr Mihajlov ndvenutaz6 cdr gyorsan mag6rais hagytaa diplomatdkat;alig virta mdr,hogy vdgre haj6rdcsoldssalfoglalkozhasson.
Hollandidban,egy Saardamnevfi kisv6rosban,majd
Amszterdambanennekv€gre tdg tere nyflott, 6s P6terh6napokonkeresztiil
derekasankivette r6sz6ta k6tkezimunk6b6l.Eppena gyakorlatbizonyftotta
azonbanszdmdra,hogy a hollandok,bdr igen iigyes mesteremberek,
a haj6-
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j6ratlanok.Ez€rt ism6t odahagyva
6pft6selm6letik6rd6seibenmeglehet6sen
a hivataloskiilddtts6get,1698elej6nAngli6ba haj6zott.Itt vdgre aztkapta,
amire szdmitott.A haj66pft6sen
kfviil gydrakat,iizemeket,mfzeumokat 16togatott,6s tanulmdnyoztamindazt,ami a technik6valkapcsolatos.Az angol
parlamentmdr nemkiitdttele ennyire:az alkotm6nyosmonarchiaolyan csodabogdrlehetettszdmdra,mint az az 6i6s angollady, akinekkitartott karjai
alatta magak6tmdterestermetdvelmeghajl6sndlkiil nyugodtan6ts6t6lhatott.
Ezt kiivet6enism6t csatlakozotta ktivets6ghez,amelyHdgdbanmindeddig hi6bapr6b6ltaa tiirtik elleni fell6p6srehangolnia hollandokat.Ugyanez
megismdtl6ddttBdcsben P6terLip6t cs6sz6rralfolytatott tdrgyalilsaisor6n
m6r szemdlyesen
is megbizonyosodhatott
arr6l,hogy a spanyoliirtikdstjddsi
hdbonirak6sztil6 orsz6gokbannem tud a szultdnelleni hdboni tov6bbfolytatdsdhozpartnert tal6lni. Itt kapta a hirt az rijabb sztreleclilzaddsr6l,s a
tervezettit6liai rit helyett ink6bb a hazat€rlstvdlasztotta.Utkdzbental6lkozott az rij lengyelkir6llyal, egybenszdszvillaszt6fejedelemmel,
//. Agosttal.
A k6t fiatalemberigen j6 benyom6sttett egym6sra.Elvben meg is egyeztek
a kdzrisharcban:Agostjavaslat6raimmi{rSvddorszdg
ellen.
A ,,nagyktivetj6r6s" v6g6nvisszatdr6P6ter m6r nem az az ember,aki
otthonr6l elindult. Nem mintha kiilfdldiin kicserdltdkvolna, ahogy k6s6bb
ellene fordul6 kora4rsaisuttogt6k.Magdt6l cserdlddtittki a Nyugaton 6t 6rt
6lm6nyek6s benyomdsok
hatdsdra.
Tetszettneki, amit ott tapasztalt,6s meg6rtette,hogy hazdjanagyonmesszevan m6g az eur6paihatalmakt6l.(S ha magdt6l nem vette volna 6szre,tdrgyal6partnerei
nem haboztakmindezt 6rtds6re
adni.) Az6rt ment Nyugatra,hogy megtanuljonj6 haj6kat6piteni,s rigy jiitt
haza,hogybel6tta,ehhezbizony eg6szOroszorszdgalapzatdtkell rijra6csolni. An6l is megbizonyosodott
tov6bb6,hogy nemcsaka ddli, de az lszaki
irdnybanis lehet tengerth6dftani.Ez ut6bbiraj6szerivelmdg szdvets6gest
is
kiinnyebb tal6lni. Annyi 6v t6tovas6ga,
bizonytalans6ga,
haszontalans6gokra
elvesztegetett
energi6jauti4nekkor egy val6banuralkod6hozm6lt6 cselekvdsi
programktjrvonalaz6dott.P6terfeln6tt6 6s tudatospolitikuss6vdlt.
Ezt bizonyitotta akkor is, amikor Moszkvdba6rkezvevad6llati kegyetlensdggelszdmoltle a sztrelecekkel.Az igazsdghoztartozik,hogy mire haza€rt,embereim6r 169levertdka lilzaddst.A kb. kdtezer,eredetileg az azovi
garnizontalkot6 sztrelecaz6rt indult 1698jrinius{tbana f6v6rosba,hogy a
ki tudja, hol tart6zkod6cdr tdvoll6tdbenlesziimoljonaz 6ket m6r k6t esztendejeMoszkv6t6l 6s csal6djukt6lt6vol tart6 bojdrokkal.A Sein bojdr
6s Patrick Gordonsk6t t6bornokvezettecdri seregriivid iitktizetbensz6tverte a l6zad6kat,s a 130 f6kolompostkiv6geztette,mfg a ttibbi 1965
r6sztvev6tszdmfrzette.
Az uralkod6azonbannem el6gedettmeg ennyivel.
A szdmflzdtteketvisszahozatta,ismdtelt kfnvallat6snakvetette ald 6ket,
majd mdg tiibb mint ezer sztrelecetkiv6geztetett- j6 n6hdnyatsaj6tkezrileg
6lt meg. A megkfnzottakZs6ftdrais r6vallottak,igy a cdr nlvdre most m6r
nem riszhattameg,hogy apdcdnaktiltiiztess6k.Az esem6nyekhat6s6raP6ter
a tiibbi tizenhat- egy6bk6ntv6tlen - moszkvai sztrelecezredet
is gyakorlatilag felsz6molta.
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Tizenhat6v telt el a gyermekP6ter kremlbeli megalflztatdsa
6ta. A cdr
nem felejtett. A bosszf m6g a nyugati tanulmdnyritn6lis fontosabbvolt
szdmdra.Ez ut6bbi sordn kdts6gtelentilsokat tanult. De amint a k6ssel6s
villdval ev6st tov6bbrasem tartotta elsaj6tftdsra6rdemesnek,rigy a kifinomult eur6paikesztyfiskdz-politikasem v6lt afu€d6jdv6.
AzEszAKrHAnon0
P6terels6,uralkod6k6nt6rt6kelhet6tetteaz azovi h6bonivolt, ami a kor6bbi
moszkvaikiilpolitika szervesfolytat6sa.Az addigi oroszuralkod6k az ,,6si
jelszav6val6ltal6bana Litv6n Nagyfejedeorosz fiildek" visszah6d(tds6nak
lemsdgelleni harcotr6szesftettdk
el6nyben,d6lenpediginkdbba v6dekez6st
v6lasztott6k.Hdtorszdgukez6rt lvszinadokig sebezhetdmaradt,de - amint
a lengyel-litvdn 6llam meggyengiil6se
miatt sikertilt elkeriilniiik a k6tfrontos
h6bonit - a krfmi tatdrok 6s patr6nusuk,a ttirtikdk ellen is t6mad6sbalendiiltek. E k6t ttirt6nelmifd ellens6gmellett l6tensm6donjelen volt azonban
egy harmadikis, Svddorszdg.
Minthogy a svddekid6r6l iddre ellen6rz6stikal6 tudtrdkvonni a Baltitenger keleti partvid6k6t,s6t a I7. szdnadban
a Finn-dbdlkeleti szl6v telepiil6seit is, potenci6lisanegy harmadikfront megnyit6s6nak
lehet6s6geis fenn6llt - a mindenkori eur6pai er6viszonyokalakul6s6nakfiiggv€ny6ben.Az
elleniik indftott h6boni es6lyeiazonbaneg6sz6ben
v6vecsek6lyekvoltak az
el6bbi k6t ir6ny prim6tusamiatt. A moszkvai dllamot megel6z6kor6bbi
keleti szl6vbirodalom,a Kijevi Ruszazonbantudvalevfllega,,var6gokt6la
gdrdgdkig" vezetf vizifit birtokl6s6nalapult.Tudtdk eztP1terkor6nakoroszai is, de ami a l6nyeg: a birodalomkiterjesztdsdnek
vdgya az 6szak4€li
tengerekigtdrt6nelmihagyom6nyokon6s geopolitikaidetermindci6konegykdnt alapult.
A,,nagy ktivets6g"kudarcalevettea napirendr6la tiiriik k6rd6st.Hirtelen
megnyfltaz es1lyeazonbanaz flszakih6boninak.M6gis k6t esztend6be
telik
diplom6ciai el6k6szftdse.Kdszdnhet6ena konstantindpolyiorosz ktjvet 16termettsdgdnek
6s kiirmdnfonts6g6nak,
az oroszoknaksikeriil garancidtnyrijt6 bekdt ktitni a Port6val,ami felszabadftjaerdiket a svddekellen. Addigra
II. Agost egy sziivetsdgetis 6sszet6kolD6ni6val6s Oroszorsz6ggal.
Minden
kdszen6ll: P6ter 36 nap eltelt6velkap hfrt a tdrdkkel ktitiitt b6k6r6l,s m6r
m6snaphadatiizen Sv6dorsz6gnak,
6s tov6bbi3 nap mrilva, 1700.augusztus
12-6nmegindulNarva ellen.
Nem kellett volna ennyire sietnie.Ekkor mdg nem tudta, hogy mire nekikezd a 2l €ven6t tat6 h6boninak,m6r csak egy sziivetsdgese
marad.
A lebecsiilt,tizennyolc 6vesXIL Kdroly sv6dkirdly ugyanisegy meglepet6sszerfirohammalelfoglaltaKoppenhdgdt,
6s a ddnokata sztivetsdgb6lval6
kil6p6srek6nyszerftette- gyakorlatilagP6terhadbavonuldsanapj6n.A nagyobb baj azonbanaz oroszokfelkdsztiletlens6ge
volt. Ismdt tengerpartiv6rost tiimadtak- 6s ism6t nem voltak haj6ik. (Azokat ugyanis d6len,Voronyezsben6pftett6ka tdrtiktik ellen k6sziilve.)A katondknem voltak kik6pezve, a j6rhatatlanutak nehezftettdkaz flgyirk6s az 6lelmiszerkonvojokhala-
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ddsdt,r6addsula fdvezdrek,az orosz6s egy francia zsoldos,sem egyeztek
egymdssal- ut6bbi aztdnaz els6 adand6alkalommalmegadtamagdta sv6deknek.A gyerekkir6ly, K6roly pedigmegintrajtai.itdsszerfien
t6madott:alig
20 km-re volt az oroszseregt6l,mire felfedezt6ka koppenh6gaigy6zdt, aki
nyolcezressereg6velsz6tverteandgy 6s f6lszerestriler6benlev6 ellensdget.
A koz6k sokas6gt6legy6bkdntannyira megrettent,hogy 6jszakaink6bb
helyre6llittattaa menektil6k6ltal iisszeroppantott
hidat, hogy a Narova foly6
innens6partjdnrekedtoroszoknaknehogyesziikbejussondjra harcbabocsdtkozni.A veres6gmegsemmisit6
volt: az oroszokelvesztettdkseregtik
harmad6t,tfz t6bornokukat6s eg1sztizdrs6giiket.Kdroly m6g annyi ffuads6gotsemvett, hogy iildtjz6bevegyea demoralizdltoroszokat.Eg6szEur6pa a Pdterenesettcsrifsdgonnevetett.
Ezutdnmajd egy fvtizedig folyik egymdsfdrasztdsa.
Kdroly elkiivetteazt
a strat6giaihib6t, hogy a vesz6lyesebbnek
ft6lt II. Agost ellen fordult. P6ternekfgy volt ideje rendbeszednisereg6t(6s orszdg6t),6s okosanlavfuozva
elkertilni az (tjabbnagy osszecsap6st.
Helyetteink6bb seg6lycsapatokat
kiildiitt szijvets€ges6nek,
hogy ezzelis segftsenlengyelfiildiin tartani az ellens6g f6er6it, mikozbena gyengdnv6dettbalti-tengerier6dtjk ostrom6valkipr6b6lhattaerejdt.A ktinnyd sikerekkellassan,de biztosanntiveltehadserege onbizalm6t6s presztizslt.Az els6 finn-obtil-beligy6zelmekfi6n, 1703ban a Ndva torkolatdnillmegalapftottaPdtervdrt,majd rijabb gydzelmeket
aratott,amelyekkozil az 1704-esnarvai volt a legfontosabba sikeres- 6s
viszonylaggyors- revi{nsok6n.
A lengyel hadszfnt6ren
mindenfordftva ttjrt6nt. 1701-benaz egyestilt
szdsz-oroszseregekveres6getszenvedteka sv6dekt6l,akik Agostot letaszftott6k a lengyel tr6nr6l. Az oroszokcsak n6gy 6v mrilva lreztek annyi er6t

Az azovi flotta

230

Pdtervrlr
1703-ban
6pft6se
magukban,hogy komolyabb seregetktildjenek p6rul j6rt sziivets6gesiik
megsegft6s6re.
Kis hfja volt, hogy ez az akci6 m6g a narvainiflis csrifosabb
v6get 6rjen. A Vars6bantelelf K6roly ismdt megleptea Grodno v{rosdndl
6llom6soz6oroszokat- akik csakjelent6s6ldozatok6rdntudti4kcsapataikat
Kijevig visszavonni.A sv6d kir6ly erre megint nem az oroszokut6n eredt,
hanemegy,fjabb vdratlanhrizdssalSzdszorszdgban
termett,6s saj6tfdldj6n
verte szdtAgost sereg6t.Megkdttettevele az altranstadtibdkdt,amelybena
szdszv6laszt6hivatalosanis lemondotta lengyel kirdlyi cfmr6l, 6s egyben
felmondtaaz oroszsziivetsdget.Miut6n egdszLengyelorsz6ga sv6dekkez6bekeriilt, K6roly eldrkezettnekl6tta az id6t az oroszokelleni diint6 iisszecsapdsra.
1707december6ben
kezdtemeg a hadj6ratot- megint olyan kisz6mfthatatlanul, hogy Pdternekalig k1t 6rdja maradt,hogy Grodn6b6lelfussona
ktizelg6 sv6dkir6ly el6l. A nagyobbbaj az volt, hogy az oroszoknakfogalmuk semvolt Kdroly hadi c6ljdr6l: 6szakfel6 mennek-e,hogy visszafoglaljel< az oroszok 6ltal elh6ditott v6rosokat,vagy kiizvetlentil Moszkv6nak,
net6na d6li ir6nyt, Ukrajn6t, vdlasztjdk.Es ekkor a legydzhetetlensdg6nek
mitosz6t6lelb6dult Kdroly vdgzetestaktikai hib6t ktivetettel: nem vdrta be
az 6szakr6lkdzelg6 Lewenhauprt6bornoksereg6t,6s Moszkva helyett v6-
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ratlanul Ukrajna fel6 indult. Az igy magdramaradtLewenhauptotazonban
az oroszok tdnkrevert6klzsznajdndl. Ez volt a svddekels6 nagy veresdge
a hdboniban:a 16 ezer katonamintegy k6tharmada€s az eg€szut6np6tlds
odaveszett.Ez ann6l f6jdalmasabban6rintette K6rolyt, mivel Ukrajn6ban
saj6tcsapd6j6baesett.Arra szdmftottugyanis,hogy az orosz vazallus,Mazeppaukrdn hetman6mell6 6ll. Az er6viszonyokhelytelen6rt6kel6sek6vetkezt6bena hetmancsakugyan6t6llt a svddekhez,de ezt olyannyirakonspiratfv m6don merte csak megtenni,hogy alig tudott r6la valaki. A koz6kok
6s a lakossdgmindenesetre
az idegenzsoldosokellen voltak, fgy Kriroly egy
ellens6geskatlanbantal1Jtamagdt,elvdgva minden ut6np6tl6sivonal6t6l,
ezer kilomdterekrehaaAjilt6l.Mdg majdnemh6romnegyed6v telt el, amfg
az oroszokkalPoltavdnrilmegiitktizdtt,de addigra€hez6,lerongyol6dottseregeteljesendemoraliz6l6dott.
Pdter6vatos,tiirelmes,kivi4r6sraalapoz6taktikdja fdnyessikert eredm6nyezett.
1709.jdnius 27-€nKr{rolym6g mindig harmincezres
seregeteljesveres6get szenvedettaz oroszokt6l.Maga a kir6ly is alig tudott kfs6ret6vela
Dnyeperen6t ttirdk teriiletremenekiilni.P6tereuf6ri6jairracion6lism6reteket 6lttitt: ahelyetthogy az ellensdgettovdbb iildtizte volna, hazament,6s
6ri6si iinnepsdgetrendezett.A lakomdrameghfvtaa fogs6gbaesett sv6d
tdbornokokat,ivott az eglszsdgiikre,6s igen meg volt eldgedveazzal,hogy
a tanul6k legyflzt1k tanft6mestereiket.Kljucsevszkij szellemesmegldt6sa
szerinta k6t eskiidtellens6gaz igen vdls6gospillanatokban,dgymond,mindig ,,kisegitette"egym6st:Narv6n6lK6roly, Poltav6n6lP6termulasztottael
a v6gs6leszdmol6st.
E mulasztdsmdg tizenk6t neh6z,hdbonis 6v6bekeriilt az oroszoknak.
K6roly ugyannem tudott a tiirtjk teriiletr6l elszabadulni,s ez nagybanmegkiinnyitette a Balti-tengern6lism6t tdmaddsbalendiil6 oroszokdolg6t, akik
elfoglalt6k viborg, Reval 6s Riga v6rosdt.Ism6t aktivizft6dtak a sz6szok6s
a d6nok, s6t az 6szakn6metfejedelmekis. Mds oldalr6l azonbana sv6d
uralkod6 sem t6tlenkedett:a ttjrdktiket gy6zkiidte a pravoszl6vokelleni
fjabb hdboni 6rdek6ben.Ttirekvdseita franciaudvar is t6mogatta,mert nem
n€ztej6 szemmela Habsburg-bar6tnak
mondottoroszorszdgl6tvdnyosmeger6sdd6s6t.J6 partnerretaldltak mag6banPdterben,aki a poltavai diadalt6l
megittasulvalf,gy€rezte,eljdtt azid6 a d6li probldmav6glegesmegold6sdra,
ukrajna biztosftds6ra6s a muzulm6nuralom alatt 616pravoszldvokfelszabadit6s6ra.
Oroszorsz6g1710november6ben
nagy sereggelmegindulta tdr6k birodalom ellen, hogy a Dun6n 6tkelve, Moldva 6s Havasftild birtokbav6tele
atdn fell4zitsaa balk6ni szl6vokat.Az elbizakodottcdr nem tanult semel6dje, Golicin, sem ellens6ge,K6roly hibdj6b6l.M6g a Prut foly6n sem tudott
6tkelni, amikor a tdbbszdrtistriler6benl6v6 ttirtik seregm6r bekerftettea
messzemer6szked6,6hez66s szomjaz6oroszkaton6kat.Az oroszsereget
a teljes megsemmisiil6s,a cfirt a sz6gyenteljesfogsdgbaes6sfenyegette,
amikor Fortuna vdratlanul rdmosolygott. saftrov nevfr diplomatdjdnak
ugyanissikeriilt, 6lIit6lagbus6sbaksissal,meggy1znieanagyvezirtegyel6-
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Eur6paiOroszorsz6g
L P6terkor6ban
nytis b6kdr6l.oroszorszdgnakvisszakellett ugyan adniaaz azovi er6dftm6nyeket, de minden balti-tengeri h6d(tds6tmegtarthatta- pedig P6ter m6r
l6lekbenfelk6sztiltarra, hogy Pitervdrt kiv6ve, az ijsszeshadisiker6nekbricsrit mondjon. A sikertelenhadjrirat felilldozta az oroszkiilpolitika egyik
fvszdzados- d6li - probl6m6jdnakmegolddsdta m6sik - az €szaki- 6rdek6ben.Erthet6 teh6t, ha ezek utdn a c6r minden energi6j6ta balti-tengeri
hegem6niabiztosft6s6nakszentelte.
A P6ter szem6benlegf6nyesebbsiker l7l4-ben sztiletett,amikor az tij
orosz flotta Hangd-uddemellett tengeri csat6banis legy6zte a sv6deket.
Ett6l kezdve Oroszorszdgjoggal tarthattamagdta Balti-tengeruriinak. p6ternek azonbannagyvonahibbc6lkitfz6sei voltak. Komolyan hitte, hogy
Oroszorszdgdolgai Eur6p6band6lnek el, 6s miir nemcsaka lengyel, de a
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n6met beliigyekbeis beavatkozott.A svddekelleni harcot tiimogatand6,
orosz seregekmasfroztakD6ni6ba6s Mecklenburgba,6s az egyreinkdbb
hfvatlanndvdl6 venddgeketmind nehezebben
lehetettr6besz6lni-arra,
hogy
hadi aktivit6sukszfnterdtkeletebbrehelyezzlk.A bar6tokb6lfgy v6lnak lai
sa99k6nellens6gek,6s Pdteris 180 fokos fordulatothajt v6gresziivets6gi
politik6jdban.r7l7-ben Pdrizsbautazik,hogy dinasztikusszovets6get
kiiisiin-a francia kirdllyal. Miut6n ez nem sikertil, az er6 pozici6j6b6l6eket6rgyaldsokatkezdemEnyezaz id6k6zbenhazatlrt, de sorozatoi veresdgeket
9291-ve{6K6rollyal. A sors ir6ni6ja, hogy a b6k6t a sv6d kir6ly v6ratlan
halilla hiris(tjameg. Hfga ugyanisa hdboni folytat6s6tv6lasztotta.A kor6bban m6r eg6szFinnorczilgotis elfoglal6 oroszok azonbannem sok k6ts6get
hagytakneki dcjnt6seelhamarkodotts6g6t
illetden. r719-ben,majd azizt
kdvet6 k6t esztenddbenis ktjzvetlentil Sv6dorsz6gba
ktildenek csapatokat,
6s a hosszrihdbonibabelefdradtsvddekv6gul belemennek
az oroszbkdltal
dikt6lt b6kdbe.
A sok fordulatot hozd 6s m6g tiibb illdozatotktjvetel6 6szaki h6borri
1721.augusztus
2r-6n anystadtibdkdvelzdrulle.p6terfgy vdgottbeleebbe
a hdborriba,hogy a legmer6szebb
6lma Ingermanland1s-Kardlia egy r6sz€nek meghddftdsa
volt. Kds6bbtobbsztjrbeleegyezett
volna m6r abbais, ha
legaldbbPdtewdrt,a N6va torkolat6tmegtarthitja.A v6g6nazonbanaz eredetileg IL Agostnak sz6ntEstlandot€s Livloriot is az 6rosz birodalomhoz
csatolta.Nem 6rthetetlenezekutdn tdlm6retezettciriime,
ami egyebekktiziitt
egy trils6gosan
is nagyvonahigesztusban
nyilv6nultmeg:a tegydztlttettenfdl visszakaptaFinnorsz6got,6s rdaddsulhoribilis v6ltsigdfjjal is megjutalmaztdk.A t6ny azonbantdny maradt.oroszorsz6gSv6doriz6ghelydbei6pett
az eur6pu hierarchi6ban.P6terpedig megkaptaa szen6tust6la ,,cs6sz6f',a
,,hazaatyjd' 6s a ,,nagy"megtiszteldcfmeket.
Az fjdonstilt eur6painagyhatalomtov6bbrasem pihent. Ezittal Azsiilt
vettec6lba,a legyengiiltPerzsaBirodalmat.l72z-1723-banelfoglaltaDerbentet6s Bakut, s megh6dftottaa Kaszpi-tengernyugati partvid6k6t.

Reformok
Pdter, amikor a ,,nagy k6vetj6r6sb6l" hazatlrt term6szetesen
nemcsaka
sztrelecekmegleck6ztet6s6vel
foglalatoskodott.Ezenkfviilm6g saj6tkezfleg
levdgtan6hdnybojdr szakdll6t,6s megkurtftottahosszrikatt{nj6i, majd pai
rancsbaqdg, hogy ezentrilmindenkineksima orcdval 6s eur-6paisiabisf
ruh6bankell jdrnia. lgazdn szimbolikusnaknevezhetl az ekkoi bevezetett
naptdrreformjais. A pravoszl6vid6szdmitilstelvetve,rij id6szdmftdstrendelt
el. Ezentrilnem a vil6g keletkez6s6t,
hanemKrisztussziilet6s6ttekintett6k
az iddszdmit6skezdetdnek;az fj 6v oroszorsz6gbanis 1700.janu6r l-6n
vettekezdet6t,s nem szeptember
1-j6n,ahogyaddigindftottilkaz 6vet.(Illet6leg az ij idlszdmftdsbamintegy l l napoi k6s6sselkeriilt oroszorsz6g,
ugyanis ennyi az elt6r6saz Eur6palegnagyobbr6sz6benekkor m6r akal-
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kdztitt.)
mazott Gergely-naptdr6s a P6ter 6ltal vfllasztottJulianus-napti4r
Kdts6gtelenazonbanezeknekaz intdzkeddseknek
a demonstratfvjelent6s6ge:a cdr hathat6seszkijztikkel6s teatralit6ssalnyilv6nftottaki, hogy Eur6pa
nyom6baszeg6dik.Hogy pontosanhogyan,arcam6gnem alakftottki hat6rozott elkdpzel6st.
A HADSEREG

AlekszejMihajlovics6s kdzvetlenutddai sokattettek a nemesifelkel6sen
nyugv6 hadszervezet
megreformdl6sa
6rdek6ben.P6teruralkod6sakezdetdn
azonbanaz ,jdegen mint6jri" ezredekkelszembenismdt trilsrilybakeriiltek
a szolg6l6nemesekcsapatai.Ezekbenaz 6vekbenaz if}d uralkod6 a haj6dpftdssel
volt elfoglalva,s mint l6ttuk,k6tsdgtelen
sikereket€rtel. Az 6szaki
h6borrimeginduldsakorazonbanszintemindenteliilr6l kellett kezdeni.
P6ter6n6116
uralkoddsav6getnem616h6boniksorozata.E hr{rom€vtized
alatt egyetlen6vet jegyeztekfel a krdnikdsok,amikor tLzoroszoknem hadakoztaksehol.Az orszdgkatonait6bork6p6ttjlttjtte, az 6llamf6 feladatdvd
a hdboruzdsv6lt. M6g miel6tt az uralkod6 val6banhozzikezdettvolna a
birodalom At'ale.kitflsflhoz,
belefogotta 2L 6vesdszakihdboniba.A forgand6
hadiszerencse
az 6tmenetis6g
6rz6s6t6s a pillanatsziiltemegolddsokat
emelte az flllami politika meghat4troz6
mozzanataivd.
A spontdnreakci6k,ad hoc
int6zked6sek,a ffizoltflsszerfiprobl6makezel6s
lett a polit\z6l6sm6dszere.
Atfog6, el6re elgondolt,tudatosaneltervezettreformint6zked6seket
ne viirjunk h6t ett6l a kort6l.Nem valamif6leideol6giaivagypolitikai eszmerendszer irdnyftotta az esem6nyekmenet6t,hanem a napi sziiks6gletek.Ezek
pedig a h6boni sziiks6gleteivoltak. Legel6bbtehdta hadsereget
kellett ism6t
rendbetenni. Az erre ir6nyul6 intdzkedlsekazt6nmintegy ldncreakci6szerfen elinditottdkaz 6llami ds t6rsadalmi6let reformjait is.
Az azovrhadj6ratok6s a ktilfiildi tapasztalatokmeggy6ztdkP6tertarr6l,
hogy szdrazfdldihadseregdnek
tisszet6telenem alkalmasa korabeli Eur6pa
egyik legiit6k6pesebb
hadserege
elleni sikeresharcra.A kor6njiitt narvai
veresdgdr6maianelmdlyftetteezt a felismer6st.Vil6goss6vdlt, hogy nemcsak a nemesifelkelds,de a verbuv6l6sokaddigi rendszere6s a val6ban
j6r. 1699ds 1725kdzdtt
6lland6hadsereghidnyakatasztrofilliseredmdnnyel
ezdrt53 alkalommalrendelnekel 6ltal6nosvagy rdszlegessoroz6st.Ennek
sori{nmintegy 284 ezer fjonccal tiiltik fel az orosz seregeket.Ett6l kezdve
mdr nem a ftildesriri parasztudvarokut6n kidllftott katondkb6lvagy tinkdntesekb6lrekrut6l6dika katonasdg,ds nemcsaka h6boni idej6resz6l a bevonul6sa.Az ad6z6udvarok meghatflrozott- 6s 6lland6anv6ltoz6 - szdma
utdnkell a lakoss6gnak
ki6llftani egy katon6t,akineka szolgillatadletfogytig
sz6l.Elvben egy6bkdnt6vihiszezer rijoncotkellett volna ki6llitani, azonban
ez sosemval6sultmeg.Hol tijbbet,hol kevesebbet
sikertiltbesorozni- att6l
fiigg6en, hogy 6ppen h6ny emberrevolt sziiksdgea ttibb fronton harcol6
orosz seregnek.A statisztikai6tlagot6s az elvdrdsokatugyanakkorjelent6sen rontottilk a szdk€sek,illetve az, hogy az rijoncokjelent6s r6szemdr a
bevonul6shfr6reelmenekiilt.E jelens6gellengyakorlatilagv6gigeredmdny-
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telen kiizdelmet vfvott a kormdnyzat.1718-banpl. 45 ezer f6re nigott a
hi6ny, 6s tovdbbi 20 ezerkatonasztjk6sbenvolt. Amin nincs okunk ciod6lkozni, hiszen- ellentdtbenpl. a sztrelecekkel- ezek a harcosoka katon6skod6sonkfviil semmimdssalnem foglalkozhattak:b6keid6bengyakorlatoztak, hdbonibanharcoltak.El6sz6rcsaka 15-20 6v ktiztitti nottenifjat, majd
a hdboni kikdnyszerftettea20-30 6v kdzdtti n6s emberekbevonuliat6s6tis.
sztirnyfi vesztes6getokozva ezzel a b6k6s termel6munkdnak,a feladatot
f6n1e-s9n
v6g6rea sz6legoldotta a p6terikormdnyzat:a c6ruralkoddsdnak
razfilldi 6lland6 seregl6tsz6makb. 130 ezerf6 volt, ehhezjtitt m6g kb. ?0
ezerhely6rs6gbenszolg6latotteljesft6katonas m6g kb. 105-107 eier f6nyi
iregul6ris sereg(ziimmel koz6kokds idegenajkriak).
Hasonl6 fejldddsenment 6t az oroszflotta is. A sikertelenels6 azovi
hadjdratut6n P6term6r megpr6b6lkozotta flottalpitlssel - rtn.,,kompdnidkat" szervezettaz el6kel6s6gekb6l,
s ezeknekkellett fedezniiik a ktiitsdgeket. A balti flotta lltrehozdsdtaz dllami k6lts6gvet6sfinanszfrozta. Ang
sorhaj6,kb. 800 gdlya 6s 28 ezermatr6zfenntartdsasem keriilt kev6sbe:a
szfuazfilldi.hadsereg
kdlts6geinekkiizel egyharmad6ttette ki. A hadsereg
parancsnokistdbja,€l6na 31 gener6lissal,valamint avezlnylettel 6s kiszolg6l6ssalmegPizottbonyolult katonai hivatalok szintdntetemestisszegeket
em6sztettekfel. Egyesbecsl6sekszerintaz oroszhader6m6g b6keid6b.-en
is
az €vesktilts6gvet6smintegy kdtharmad6ba
keriilt.
A GAZDASAG
A na^gyra
tiir6 ktilpolitikai c6lok megval6sftdsrihoz
s ennek z6loga,a hadsereg fenntartdsdhozsziiksdgesforrdsok biztosftds6tPlter az el6dein6l 6tfog6bb 6s nagyvonahibbrendszerenbeliil klpzerte el. 6 is nyomta term6szetesenaz ad6prdst- erre m6g kit6riink -, 6m a megold6seg€szlt egy,a
kor szfnvonalfihozk6zelit6 gazdasdgpolitik6t6l
rem6lte.EgyeJ tiirtdndszek
,,doktrfniikn€lkiili merkantilizmusnak"nevezik az uralkodiia alatti gazdasdgiint6zked6sek6sszess6gdt,
s igazuklehetabban,hogy p6terkormdiyzata
nem ismertea korszak gazdasdgi
elm6let6t,de a gyakoilatilb6lann6ltiibbet
igyekezett6tvenni.
A felmen6it6l 6t el6nytisenmegkiildnbtiztet6meggy6z6d6se
volt, hogy
az orszdg gazdagsdgdt
a termel6st6lkell vdrni, ez1i 6ri6si er6feszft6sefJt
tett annakfelfuttatdsa6rdek6ben.Egdszenpr6zai okok vezett6kerre a felismer6sre.oroszorsz6glegnagyobbvas- 6J f6msz6llft6ja az lszaki h6borri
el6tt sv6dorsz6gvolt, fegyvereinekztim6t kiilftildiin vdsdrolta,s nem volt
nemesfdmbdnydszata.
Politikai fiiggetlens6gdt6s hadseregefelszerelts6g6t
egyszerre
kellett
a
hazai ipart6l v6rnia. P6terjavithatatlanoptimista?s
igy
igazi hazaft volt. M6lyen hitt birodalmakimerithetetlenterm6szetikincse!
ben, 6s nem riadt visszaa szemdlyesilldozatokt6lsem azok felkutatdsa6s
kiakndzdsa6rdek6ben.Kevdsbdhlzelgl v6lem6nnyelvolt n6p6r6l,amelyet
nem tartott alkalmasnak^ nagyra m€retezettc6lok megval6sit6s6ra.Ez.ert
taszigflltaki a vonakod6orosz ifjakat ktilorsz6gbamestirs6gekettanulni, s
ez6rt toborzott ktilfdlditn ezerczdmramesterembireket,tanftan6kmeg az itt-
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hon maradtakataz iparosfort6lyokra.Ez utdbbi kiildndsen1702ut6n dltiitt
ttimegesm6reteket,amikor N6metorsz6gban
kihirdett6kP6termes6saj6nlat6t a kalandt6l nem f6l6 idegenmestereknek.Ezeketazt6nhfmestoj6sk6nt
kezeltdkOroszorszdgban,
s a j6 bdndsm6dmegtettea mag66t:mindig akadtak vi4llalkoz6k,akik az otthon nyugalm6tfelcserdlt6ka j6 moszkvai frzetdsre.A szentc6l 6rdekdbensemmilyeneszktiztdlvisszanem riad6 uralkod6 6rhet6tetten ebbenaz int€zked6sdben
is. ,,Nyugat-majmoliisa"val6j6ban az Eur6pdt6l val6 fiiggetleneddstszolg6lta.Feljegyeztdk,hogy
egyszer 6llit6lag azt talfllta mondani: Oroszorszdgnakcsak arra 6s csak
addig kell Eur6pa,amfg mindentmeg nem tanul t6le. Hihetdnektetszike
legenda,ha el6re tekintiink uralkodds6nakvdg6re,amikor mdr komoly v6ddvdmoksegftik az izmosod6orosz ipart, s amikorraOroszorsz6gaz 6ves
vastermeldsmennyis6gdben
megel6zi Angli6t,6sj6 egy lvtizede megszfinik
fegyverimport6rlenni.
Addig azonbansokszorkellett m6g kdpletesfurk6sbotjdtmegsuhintania.
Kiv6ltk6pp6rv6nyesez a manufaktivaiparra,
amelyetszintea null6r6l kdnyszeriilt Pdter fjj6szewezni, hiszen a 17. szdzadimanufaktrirdkkiiziil igen
kev6smaradtaz ij fvszdzadra.A 18. szdzadels6 negyedeazonbank6tsdgtelentil nagy 6ttdr6sthoz e tekintetben.200 ij gydratds iizemetldtesit a c6r
ezekbenaz 6vekben- a legkiiliinbijzdbbipar6gakban.A legjelent6sebbek
a
vaskitermeldssel
6s -feldolgozdssalfoglalkoz6 iizemek az Ur6lban, ahol az
fj ipar kdzpontjakialakul. Az:f,j gydrakatrij gydrosokiizemeltetik- kdziiliik
a Gyemidovokaleghiresebbek,akiknek 6seegyszerdkov6csb6llesz az €vszdzadosnagyiparos-dinasztia
megalapft6ja.A hadiipar szempontj6b6lhasonl6anfontos r1ziparrdszbenszintdnazUr6lban,rdszbenpedig Kar6lidban
dsszpontosul.Jelent6ser6feszftdsekeredmdnyek6ntugyanakkortextilipari
manufaktfr6kis l6tesiiltek.Itt sokkalkevdsbdrart6saka sikerek:alig n6hdny
iizem 6li tril P6ter uralkodds6t.Nem v6letleniil. Ez az ipardgugyanisnem
6llta ki a versenytaz eurlpai konkurenci6val.Egy6bk6ntegy sor tdved6sis
srijtotta.Ilyen volt pl., hogy a kiilfiildi keresletiglzetlben a c6r megtiltotta
a keskenylenv6szonszdv6s6t.A szdlestakdcsbord6k
ugyanakkornem f6rtek
be ahdniiparcsokkunyh6iba,ez6rte falusi ipardgteljesenelsorvadt.Hason16f6lre6rt6svagy pillanatnyiszesz6lydiktdltapl. a selyem-6s gobelinsztivds
vagy, mondjuk, a velenceitiikdr gydrtdsdrair6nyul6 pr6b6lkoz6sokat,
amelyek sok energi6temdsztettekfel, de meghonosfthatatlanok
voltak.
Az alapanyag-termelds
6s a ttimegcikkgydrtds
teriiletdnazonbantagadhatatlanoka sikerek.A b6ny6k,a koh6k,a vasijnt66s fegyvergydrt6mfihelyek,
a cement-,a cukor-, apapftgydraka semmib6lsziilettek,6s mdr P6teridejdn
komoly jelent6s6greemelkedtek.Ugyan mesters6ges
6s erdszakoltk1pz6dm6nyek voltak, hiszen vagy ma€aa cdr, vagy a parancs6raalakult ,,t6kds
kompdnidk"hozti4k6ket l6tre. Allami megrendeldsre
6s szigoni dllami feliigyelet 6s szab6lyozdsalatt mrikddtek, szinte teljes egdszdbenjobbdgyi
k6nyszermunkdsokkal
dolgoztatva.A cdr kegyenceik6nytelen-kelletlenengedelmeskedtek
uruk rijabb szesz6lydnek,
6s 6k is csatlakoztaka gydralapitdsi kampr{nyhoz,6mhamarttjnkretett6kaz izemeket,addig azonban6rii{si
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6llami p6nzeketsikkasztottak,6s hatalmukndlfogva a zsiroskincstidrimegrendel6seket
magukhozir6nyftottdk.A Gyemidov--fdle
v6llalkoz6ikanier tEh6t kivdtelnek sz6mftott,az ij arisztokr6ciaugyanisnem forgatta visszaa
termeldsbeaz dsszeraboltt6kdt, hanemvagy fiildbe 6sta,vagy kiilfttldi bankokba csemp6szteki. Az els6 sz6mrikegyenc,Mensikov,az analfab€talep6nyr4rusb6llett ,,r6mai herceg" 6s az Angol Kirdlyi Akaddmia tagia pl.
Londonbantartottaa pdnz6t.Bizonyosszempontb6ligen btjlcs 6s ewretito
cselekedetvolt a plnzek kiilfdldi elhelyez6ie,ugyanis p6ter id6r6l id6re
megad6ztatta
az iig6 vagyontis.
Az,,eredeti t6kefelhalmozds"teh6toroszorszdgban
meglehet6sen
saj6tosanmentv6gbe.A sz6tdrtdnelmidrtelmdben
nemis igenbeszdlhetiink
i6la,
hiszennem vdlt a termel6smotorj6v6,nem termelt ki egy t6k6s, gydros
v6llalkpz6i r€teget,s nemhogynem szakftottaki a parasztoijobb6gyikittel6k6b-61, 6ppens6ggelgazdasrdgon
kfviili k6nyszenelu gy6tnoi'lr<ir6tte.
_de
Egy feud6lis-autokratikus
eszkdzokkelv6grehajtottiparosftaikezdet6nektekinthetjiik ezt a folyamatot,amelyethelyesebLtenne ,,eredetidllami t6kekoncentrdci6nak"aposztrofdlni.
Ilyen vagy olyan eszkdzrikkel,de p6ter v6giil is eldrte f6 c6lj6t.A hadseregl6nyeg6bencsak az uniformisi{tnem tudta teljes eg6sz6bena hazai
ipart6l megkapni.A protekcionizmusa kiilkereskedelmimfileg alakul6s6ban
is dreztettea hatds6t-El6sztjr is jelent6senn6tt az export-implortvolumene.
K6t 6vvel Plter halilla u!6n kb. ndgymilli6 rubelretehet6az d,sszforgalom,
s abban 60vo volt a kivitel aftnya. M6g azt is el6rte, hogy a megiokoti
arhangelszkikikttt6b6l a sokkalkedvez6tlenebb
termdszeti?otts6grip6tervdron keresztiilbonyol6djdka kiilkeresked6s.
Nem mintha nem lett
_Kevesebbfigyelmet fordftott a mez1gazdasdgra.
volna ezena tertileten.isn6hdnyd€delgetett
terve.Fontosnaktartottapl. a
kender-6s lentermeszt6st,
6s meghonosfiotta
a burgonyatermeszt6st.
A gyupjrisziiks6gletmiatt igen p6rtoltaa juhteny6szt6stis. Ezek mind a haa"slrig
miatt voltak fontosak szdmdra,de kev6s sz6mi kedvtel6sdnekszintdnad6]
zott, amikor a sz6l6nemesft6st
osztcindzte.
Kiilijntisen a tokaji fajtdkat szerette volna orosz f<ildrepldntdlni- mindhi6ba.l72l-ben pedlg rendeletben
szab{lyozta,hogy ezentrilsarl6 helyett kasz6t6s gereblydikell haszndlnia
betakarft6shoz.
szdmottev6idtt6r6stazonbana termeldsnlkebbenaz 6g6ban
nemsikeriilt v6grehajtania.P6terrenagyonjellemz6 volt, hogy nemigJntudott kiikinbsdgettenni fontos 6s kev6sb6fontos dolog kdziilti mindJnt hal6losankomolyan vett, amibebelekezdett.Sok elk6piel6seazonbanhamar
hamv6baholt fell6ngol6smaradt.vdgiil is energi6inakv6gesvolta szabott
- minden szubjektfvakarataellendre- termdszeieshatdrt
imbfci6inak.
Az ipat €s az oroszterm6kekminden6ronval6 felfuttatdsdnaksz6nd6ka
mdr rdvid ti{von eredmdnyekethozott - a k6lts6gvet6sideficitet azonban
nem m6rs6kelte,s6t ink6bb m6g ndvelte. Az fj €viztzad els6 6vtized6bena
kb. 3,3 milli6 rubeles6vesbevdtela hadsereg6vi 3 milli6 rubeleskiad6s6t
is alig fedezte.A hidny dventekb. f6lmilli6 rubelrenigott. A pdnztigyics6dnek P6tera hagyom6nyoseszktiziikkeligyekezettelej1tvenni. ossieiratta a
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lakossdgotabbana remdnyben,hogy fjabb ad6alanyokra
lel. Ehelyettaz
ad6z6udvarok sz6m6nakdrasztikuscsdkken6sdt
regisztrdlhatta.
Folyamatosan 6lt a p€nzrontdseszkiiz6vel,amivel az r670-es6vek szinvonaldhozk6pest mintegy S}vo-kal le6rt6keltea rubelt. Nijvelte a kijzvetlen ad6kat, s
ezzel ism€t ezek keriiltek tdlsrilyba. Az rij ad6nemekkifund6l6s6valegy
egdszappardtusfoglalkozott, akik a ftird6kt6l kezdve a ttilgyfa kopors6n
keresztiila szakrdlligmindenread6t vetettekki. Az ad6kivet6sdrdekeifeliilemelkedtek
a vall6si-lelkiismereti
szempontokon
is. A szakaddrokat
pl. ezentril nem iildiizt6k - felt6ve, ha befrzettlk a rdjuk kirdtt speci6lisad6t. S6t,
innentdl kifejezettenkiitelez6 volt a r6gi kaftdnokbanj6rniuk, ez volt a garuncifljaugyanisannak,hogy dupla ad6t fizetnek.A monop6liumokszint6n
fellendtiltek.A s6t, de pl. a kdrtydt is csak a kincst6r megbizdsdb6lforgalmazhattdk,vagy pl. kiiliin m6zkancelldriamrikddcitt.
A rendkfviili dsszevisszasdg
6s a kisstflri eszktizdktal6n feleslegesenirrit6lt6k a lakossdgot,de a bevdteleketiisszessdgdben
sikeriilt ndvelni. 1722ben mdr 7 milli6 850 ezer,k6t 6v mrilva 8 milli6 654 eze4mig I725-bena
10 milli6 rubelt is meghaladjaa bev6tel.A hadseregkiad6saiezenkdzben
szintdnn6ttek, 1724-benpl. m6r csaknemhatmilli6 rubelt tettek ki (az
dsszeskdltsdgvetds
majd h6romnegyedeq.
Az uralkod6tegy6bk6ntnemigen
6rdekelte,hogyanjutpdnzhez.Egyettudott:a katona6ventemennyibekeriil.
Az ad6rendszernek
ehhezkellett igazodni.A hdborri vdgeztlvel azt6nm6d
nyilott az anarchisztikus
ad6z6siviszonyokegysdgesit6s6re:1724-ben
bevezett1ka lelkek szerinti ad6zdst,amely - k6sdbbm6g megldtjuk- jelent6s
hatdssalvolt a korabeli oroszti{rsadalomra.
A KOZIGAZGATAS
Az fj ad6katterm6szetesen
nem el6g lelem6nyesen
kital6lni, majd emel6stikr6l int6zkedni- azokatbe is kell hajtani.Hagyom6nyosan
ez ut6bbi volt
a leggyeng6bbldncszemaz oroszktizponti ir6nyit6srendszerdben
az appar6tus6s hivatalnokairendkfviili m6rt6kfikomrmp6ltsdgamiatt. Egy kori6efi
v6lem6nyszerint 100 ad6rubelb6l30 ha eljutott rendeltetdsihely6re.A permanensh6bordugyanakkorkikdveteltea probldmamegold6s6t,s p6ter lankldatlal buzgalommalvetette bele magdt a megold6skeres6sbe.
L6tsz6lag
sikerrel,hiszenaz uralkod6savdg6nmfiktid6 klzigazgatdsirendszertalilni
legid66ll6bbnakbizonyult dsszesreformja k6ziil. Az oddrgvezetl it azonban igen lassri6s tekerv6nyes
volt, t6bb zsdkutcdval
tarkftva,6snem bizonyos, hogy a v6geredm6nymindenbenigazoltaaz erdfeszft6seket.
Ahogy a cdr egyreink6bb elvesznil6tszottaz oroszklzigazgatilsszdvev6ny6ben,lf'gy lrezte egyrenagyobbsziiks6g6tannak,hogy embereine csak
a kiilf<ildi mestersegekfortdlyait, de az igazgatdsrejt6lyeit is kifiirkdssz6k.
Maga is igen sok modellt, tervezetet- kdztiik Leibnizdt- tanulm6nyozott,
6m a doktrini4knem befolydsoltrdk
alapvet6pragmatizmus6t.
A konkr6thelyzet sziilte konkr6t feladatkonkr6t megolddsdtkijvetelte,6s boldoganlemondott minden rin. koncepci6r6l,ha mfikiidni l6tsz6 eszklzt tal6lt.
A ,,nagy kdvetj6r6sb6l" hazatdwe,6s a ,,nagy" hdbonira k6sziil6dve,
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1699-benmeghirdetia vdrosi reformot. Bizonnyalhat6ssalvoltak 16 a modern eur6paiv6rosok,6m a legkev6sbdsemaz ac6lvezdrelte,hogy az orosz
v6rosok is nyugati mintdjri tinigazgatdst6s polg6rai kiterjedt szabads6gjogokatkapjanak.Val6j6banegy iizletet ajdnlotta v6rosi lakossdgnak6s
616dllami parasztoknak.Amennyibenkdtszeres
a vdros vonzdskdrzet6ben
Az oroszvdrosok
ad6t v6llalnak,rigy mentesiilneka vajd6kfennhat6s6gdt6l.
a
cdr
leszfillitottaaz
ez€rt
a
szabadsdgb6l,
azonban
nem
kdrt
ebb6l
tiibbsdge
Burmiszterek
a
moszkvai
rendszert.
Ezentril
kdtelez6v6
tette
az
dj
6rat,de
kdzvetegy6bk6nt
amelyek
Ratusa
felelt
ezen
ad6k
behajtds66rt,
Tibldja, a
jellemz6
is
Pdterre
a
tov6bbiakban
fordft6dtak.
lentil a hadseregelliltdsfua
vesz 6t, vagy torzitia el
lesz, hogy n6met,holland vagy m6s elnevezdseket
6ltaluk az ercdetioroszterminust,de az ily m6don6tkereszteltintdzm6nyek,
jelens6gekvajmi kev6ss6hasonlftanakaz eredetiekhez.
Az ij int6zm6ny egy ideig igazolta a vdrakozdsokat,6m a hivatali
vissza6l6sek,
sikkasztdsok6s az dszakihdboni kudarcaidjra napirendretfrzt1k az ad6beszed6s
reformj6t. Ez vezetettaz orosz ttirt6nelembenezut6n
m6g sok6ig fenn6ll6 guberniumo&kialakft6sdhoz.1708-banhatdroztael a
kormdnyzat,hogy nyolc (majd nem sokkal kds6bbmdg egy) teriileti egys6gre,gubemiumraosztja az orszdgotE feloszt6staz magyaftnta,hogy a
ttibbfrontosh6boni,a flotta6pft6s6s az ipartelepit6samrigyis meghati4rozott
r6gi6kbankoncentrdl6dott.P6ter a megl6v6helyzethezkfvdnta igazitani a
legink6bb6get6 gond megold6s6t.Abb6l indult ki, hogy ha meghat6rozott
t6rs6gekhezmeghatfirozottezredeketrendel,6s azok kiiteless6g6v6teszi a
seregell6t6s6t,dgy a bev6telekriividebb riton jutnak rendeltet6sihelyiikre,
6s nem v6sz el jelent6sr6sziik a hivatali appar6tusfeneketlenzseb6ben.
Hosszriel6k6szit6munkaut6na reform I7I2-ben veszikezdetdt,6s azonnal kiiitktiznek hi6nyoss6gai,
ez€rtaz 6veksordntdbbsztirkorrig6lj6k, majd
6s ezzel
a helyi kdzlgazgatdsban,
egy sor mdsint6zkeddstis foganatosftanak
piirhuzamosansor keriil a ktizponti ir6nyft6steljes dtalakitdsdra.Az alapprobl6maelvi jellegfi volt, 6s a mindenkoriorosz birodalom irdnyftds6nak
rejtettemag6ban.Az addigi orosznagyfejedelmek6s c6alapellentmond6s6t
rok term€szetes
m6donttjrekedtekaz uralmuk al6tartoz6,egyrenagyobbod6
Mindekdzbenegyre kiszolg6ltatottabbakk6
teriilet centrdliskorm6nyzds6ra.
szemben,amineka ktizpontihatalom
v6ltak a helyi appar6tusvissza6l6seivel
er6sftdsdveligyekeztek- sikerteleniil- g6tatvetni. P6termost fordft egyet
a dolgok logik6j6n,6s gyakorlatilagdecentralizdci6thajt vdgre.
A gubern6torokorsz6gnyitertiletek urai lettek - s ez mdr 6nmag6ban
veszdlyforr6stjelentett. Ezen a cdr :d,gypr6b6lt segfteni,hogy a gubern6tor
al6 tartoz6adminisztrdci6mellett egy koll6giumi testtiletetis l6trehozottaz
itn. ,,landratorokb6l".Ezekb6l8-12 alkotottegy guberniumitandcsot,amelyen a gubern6torelntikiilt. Eredetilega helyi szolg6l6nemessdgv6lasztott
kdpvisel6ib6lkellett volna rekrut6l6dnia,de a gyakorlatbantagjait kijeliiltdk.
hogy
volt dsszefiiggdsben,
1715-benazt6nafunkci6jais megvdltozott.Ezzel
tov6bbrais megmaradtujezdeker(keriilea teriileti feloszti4s
alapegysdgeinek
provinci.dkbakezdt€k szewezni,majd a cdtrm6g
teket) nagyobbegys6gekbe,

240

nagyobb- matematikai- egys6gelae,M irn. doljdkra (r6szekre)osztottafel a
guberniumokat.A dolj6k elvileg 5536ad6z6udvarb6l6lltak, s ezek6l€rekiildt6k a landratorokat.Kett6 kiiziiliik azonban6lland6ana guberndtormellett maradt, s az 6v vdg6ntisszetilta tan6csukis. E tandcsazonbanket okb6l is
megbukott.Ahelyett hogy konffollt gyakoroltvolna a guberndtorfelett, vdgiil
semtudtabiztositani.
alrirendeltj6vd
lett. Es r6adi4sul
az elvdrtbev6teleket
Pdter 1718-banrigy rendelkezett,
hogy amennyirelehet,sv6dmintdraa
helyi kiizigazgatdstismdtelten6t kell alakftani.Az rij felosztdsl720-t6l veszi
kezdetdt.A guberniumok- m6r ll-re ndtt a szi{muk- tovdbbrais megmaradtak,de a doljdk megszfintek,s helyettiik dltal6noss6vdltak a provinci6k
(dsszeseniitven), amelyekdisztriktekbdl6lltak. A gubernium- mint katonu-kdzigazgat6sikdrzet - 6l6n 6116guberndtora teriilet legfftb hadura6s
birdja volt, mfg a provinci6k6l6rekinevezettvajddktulajdonkdppenrend6rf6ntiktik voltak, amellett, hogy az ad6kdrt is 6k feleltek. Helyi szinten a
legfeljebb kltezer ad6z6udvarb6l dll6 disztriktek 6l6n levd zemszkijkomisszirokra h6rult az ad6behajt6shazafiasfeladata.I724-t6l aztfln ismet
vifltozik 6s tov6bbbonyol6dika k6plet.A hadseregbdkeid6belibekvdrt6lyozdsdnaksziiksdgessdge
dletre hfvja a katonai ezredekdisztriktjeit, amelyek
eltdrnekaz addigl kdzigazgatdsiegys6gekmindegyik6t6l.L6nyeg6bennem
m6sok,mint az adott teriilet egyenesad6j6nakgyfijt6egysdgei.
P6ter hosszriideig nagyobbfigyelmet fordftott a helyi, mint a kiizponti
kdzigazgatdsra.
az, hogy magais
Ennek volt szubjektfvoka is, nevezetesen
alig tart6zkodottMoszkvdbanvagy P6terv6rott.A v6gtelenbirodalomegyik
v6g€t6l a mdsikig szdguldozott,mindeniitt jelen akart lenni, ahol valami
fontos tiirtdnt. S az igazfinfontos dolgok ott tdrtdntek,ahol 6 is jelen volt.
Ez a tdny el1ggdle6rt6kelteszem6bena kdt fdv6rost6s annakhagyom6nyos
irdnyit6 appar6tus6t.
A boj6rdumapl. elvesztettekor6bbi ktizponti szerepdt,
r6szint,mertaz uralkod6mindenbenmagaakartdiinteni, rdszint,mert tagjai
is legtdbbszdrriton voltak valamilyenmegbizatds
teljesftdsemiatt. A pnkdzrendszerszint6na felbomlidsst6dium6banvolt, hiszena guberniumireform
a legfontosabbkompetenci6katvette ki a ktizpont kezdb6l,6s a r6gi6kba
helyezte6t azokat.
A cdr sok6ig nem firz€keltea kiizponti ftanyitdshidny6nakhdtr{nydt,
hiszenahol 6 6ppentart6zkodott,ott volt a kiizpont. A pruti hadj6ratel6tt
azonbanfgy dtintdtt, hogy t6voll6te idej6re m6gis szerencsdsrdbizni egy
testiiletreaz igyek vitel6t, 6s 1711.februdr 22-i rendeletdvell6trehoztaa
Szendust.A kilenctagriideiglenesvezetdszerv mfikdddseaztdn 6lland6vd
v6l-tllriszenktiltindsena hadigazdas6g
6s a p6nziigyekellen6rz6s6ben
szerepe n6lktilijzhetetlenvolt. A kiizponti korm6nyszervazonbanmeglehet6s
neh6zs6ggel
tudta csak elldtni funkci6j6t,ugyanissem a r6gi prikdzok, sem
a ndhdnyrijabb (els6sorbankatonai)hivatalnem illeszkedetta helyi k6zigazgatrisrij rendszerdbe.
M6rpedigsziiksdgvolt egy kdzvetit6hivatalszervezetre
a
kiizpont6s a rdgi6kkdzdtt,a gubern6torok
kiskirdlykod6sai
6s visszadldsei
ezt
el6gs6gesen
bizonyftottdk.(A cdr egyetki is v6geztetettktiziiliik.)
Igy jtinnek l6tre sv6d mint6ra,ndmet,cseh,szil6ziai seg6dlettela koII6-
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giumok.P6termdr 1715-bendtjntdsthoz az el6k6szft6siikr6l,
de csak 1718
vdg6nsziiletik meg a rendeletaz alilbbikilenc koll6giumr6l: 1. Kiiliigyi, 2.
Pdnziigyi,3. Igazs6gtigyi,4.P6nziigyiEllen6rz6si,5. Hadi (Szdrazfdldi),
6.
Admiralitdsi (Tengeri),7. Kereskedelmi,8. Brdnya6s Manufaktrira,9. Ailami Kiad6sokKoll6gium. Sz6tvdl6s6s iisszeolvadds,
valamintaz Oriikbirtok
Koll6gium l6trejiitte ut6n v6giil is tfz kolldgium kezdi meg mrikdddsdt
m6g n6h6ny6vvel a rendeletutdn.Feldpftdstik6s funkci6juk m6r hasonlit
a modern minisztdriumok6ra.
A prik6zokt6lelt6r6en,illet6kessdgikiiriik tematikus 6s egynemfi,nincs kijzijttiik teriileti alapon szervezetthivatal, szigoni bels6 szabfllyzat6s iigyrend alapjdnmrikddnektttbb kiilfdldi szakember
(pl. a mindenkorialelntik) segfts6gdvel,
dijnt6seikettdbbsdgiszavaz6ssal
hozzdk meg.
Ebbenaz ij szisztdm6ban
termdszetesen
megv6ltozotta Szeni4tus
szerepe
is. Az operatfvmunki4kegyre ink6bb a koll6giumokhozkeriiltek, amelyeknek az felettes szervelett. Ezzel pi{rhuzamosan
fel6rtdkel6ddtta Szendtus
tan6csad6tevdkenys6ge.
Amfg erre a cdr kor6bbannemigentartott ig6nyt,
addig az utols6 6vekbenann6l inkdbb sz6mftott16.A Szen6tusteh6t olyan
int6zmdnny6alakult, amely ugyan nem kapta meg a cdr helyettesft6j6nek
jog6t - de a kiiteless6geit
igen. Kiterjedthatdskcire
m6g fgy is 6vatoss6gra
intette a cdrt,aki hosszaselflkdszitdmunka utdn I722-benrendeletethozott
a f6iigy6szitiszts6gr6l.A f6iigy6szteljeskdrfi feliigyeletetgyakorolta Szen6tusfelett, s az iigymenetbenegyr6szr6la koll6giumok6s a Szen6tus,m6sr6szr6l a Szen6tus6s a c6r ktiz6 6kel6ddtt.A kontroll teh6t megval6sult,a
tulajdonkdppenikormdny azonbanelbizonytalanodott,6s perspektiv iljdban
eljelent6ktelenedett.
Akdzigazgatdsireform egyik legkorszerfibbnek
tetszl gondolataa helyi
v6grehajt6hatalom6s az lgazsdgszolg6ltat6s
intlzmdnyi elkiildnft6se.I7L9ben Pdter 11 nagy bir6skod6sik0rzetreosztottaa birodalmat,s ennekminden v6rosbanldtrehoztaa testiileteitvagy k6pvisel6it.A sv6dmint6rabevezetettrendszerazonbancsakhamara guberndtorok6s a vajddkbefoly6saal6
keriilt, s m6r k6t 6v mdlva a helyi kdzigazgatdsf6tiszts6gvisel6ikiiziil jelitlt6k ki a birdkat is. A felvildgosultgondolatteh6t nem val6sult meg. J6szerivelnem is ez volt a c6lja,hanema biirokratikusszervezetmegteremt6se
ezena teriiletenis, ami viszont sikeriilt.
Ha vdgigtekintiinkP6terktizigazgatdsireformjain,egy sor idegenhangzdsd 6j hivatallal tal6lkozunk.Ezek ndmelyike, f6leg az elsd id6kben, a
pillanatnyi helyzetdikt6lta k6nyszerb6lsziiletett,s mfiktjddseaz 6vek sor6n
ttibbszdrvSltozott.Mdsokat- Pdteruralkodds6nak
utols6 6vtized6ben- gondos el6k6szft6munka,a ktilftildi mintdk tiizetestanulm6nyozilsautdnvezettek be - majd hasonl6 elvek alapjdn villtoztattakmeg. Az nj neveket 6s
tiszts6geketleszdmitvaaz ij kdzigazgatdsirendszervajmi kev6ss6alakftotta
6t gytikeresena rdgi rendet.M6g a prik6zok 6s egy6b kordbbi hivatatok
n6melyikeis megmaradt,a funkcion6liskdzigazgatdsielv sem szorftottaki
v6glegesena teriileti elvet, 6s a hivatalok kompetenci6ikijzijtti 6tfeddsek
sem voltak ritkdk. A kiizponti 6s helyi k'zigazgatils kdztitti hierarchikus
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viszony nem nyert 6tl6that6int6zm6nyistruktrir6t:voltak olyan helyi szerkfviil ttibb ktizponti hivatalt6lis fiiggtek, m6sok
vek, amelyeka Szen6tuson
viszont att6l sem.S b6r sok ttirv6nyalkot6ienergi6tfordftottakaz egyetemleges ellen6rz6sintdzm6nyi garancidjdnakkimunk6l6sdra,az eg6sz rendszerreaz a jellemzfl, amlt Kljucsevszkijmes6legy szen6tusiiil6sr6l. Eszerint a sok tekintetbennaiv 6s idealistaP6termagdb6lkikelve azonnalrendeletet kfvdnt hozni a hivatali konupci6 ellen; egy kdt6l firdnyi lopds is
legyen el6g a sikkaszt6felkiittet6s6re.Mire bizalmi embere,a cdr ,,szeme
6s fi.ile",Jaguzsinszkijfdngydszszelfdenigy sz6lt: ,,Csaknem akarFelsdged
egyediil,alattval6kndlkiili csdszdrmaradni."Nem 6rthetetlenezekut6n, ha
a szolg6l6nemess6gszfvesenszolg6lte r6gi-rij hivatalokban,6s nem tiltakozott a sv6dm6di ellen.
KOLOSTOROK65 MONSTRUMOK

Pdteruralkod6saidej6njelent6senmegvdltozottaz egyhdzszerepeaz orosz
t6rsadalomban,6s sok minden tdrt6nt a kultrira iigy6benis. Mag6t a cdrt
azonbanaz egyhdz(mdg kev6sbda hit dolgai) vajmi kev6ss66rdekelt6k,s
a magaskultrira is hidegenhagyta.Pjotr Alekszejevicsnem volt intellektu6lis tfpus. O az els6 olyan cdr, aki az egyhazranem mint a hit6let 6s a mfvelts6g legf6bb let6tem6nyes6re
n6zett. Nemcsakaz egyhdzikultrir6t, de
6ltal6bana hum6nmfiveltsdgetsem becsiiltesokra.S ha 6rdekelt6kvolna a
rdszesftette
volna eldnyben.
hit dolgai, tal6n a pragmatikusprotestantizmust
Erthet6 ezek ut6n, ha az egyhdzata gyakorlatihasznoss6g
szempontjaitfigyelembev6ve kezelte,s rigy tekintette,mint a birodalomegyik hivatal6ts
egybenjelent6sbev6telifonds6t.
Minden bizonnyalszubjektfvszempontokis kdzrej6tszottakabban,hogy
Adrian p6tridrkahaldlakor,1700-banPdternem v6lasztottij p6tr\6rkdt,s az
oroszegyhia tdbb mint hrisz 6ven 6t egyhdzfejedelmi
ir6nyft6sn6lkiil maradt. Az el6z6, P6ter anyj6t er6senbefoly6saalatt tart6 pdtrifirka,Joakim
uti{n ugyan Adrian kifejezettenpuha szem6lyisdgnek
bizonyult, 6m P6ter
egyszers mindenkorrameg kfv6nt szabadulnimind erkdlcsi kilengdsei,
mind eur6paiz6l6sitorekv6seiint9zmdnyeskritik6jrdnakpotenci6lisforr6s6t6l. Ehhezjttttek ugyanakkora ,,nagy"hdborrisziiksdgletei,s a c6r az egyhdaat szint1na katonai glpezet szolgillatdba6llftotta. El6szijr csak a harangokatvetettele, 6s dntetettbeldliik 6gyikat, majdaz eg€szegyhazivagyonra
rdtetteakez6t. I70l-t6l a Kolostoriigyi Prik6z veszi 6t az egyhdzibirtokok
irdnyit{sdt,az embereifeletti bfrdskod6st6s a bev6teleifeletti rendelkez6st.
Attit6 sikerrel, ugyanis egy fvtized alatt egymilli6 rubel tiszta bevdtellel
j6rul hozzd a hadigazd{lkoddshoz.
A narvai sokk utdn magdhoztdr6 kormdnyzataztdnpdr 6v mrilva enyhft a teljes szekulariz6ci6programj6n,de a
Kolostortigyi Hivatal tov6bbrais megmarad.
A nagy v6lt6s l72I-ben ktivetkezikbe, amikor ez ut6bbit megszi.intetik,
s 6letbel6p az EgyhdziSzabdlyzat,amelyetFeofanProkopovicsnovgorodi
6rsek,a cdr kdzeli hfve 6llit iissze.Ez vdgetvet a p6tri6rkan6lkiilis6gid6szak6nak,de egybenaz oroszpatriarkdtusnakis.
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Az orosz egyhaz6l6n ezentfilp6tri6rkahelyett egy kollektfv testiilet 6ll,
a Szent Szin6dus,amelyet a koll6giumok mint6j6ra honosftottakmeg, s
amely - vildgi szem6lyekir6nyftdsaalatt - rigy mfiktidiitt, mint egy dllami
hivatal. Ezzel a form6lis aktussalP6tertulajdonk6ppenegy hossztittirt6nelmi fejl6d6sv6g6retett pontot.Bdrmennyireidegennekis tetszetta protestdns
konziszt6riumokmintdjdrakialakftott forma a pravoszl6vkiizegben,az egyhdz teljes betagol6s6taz 6llam6letbekell6en el6k6szftett6ka kor6bbi folyamatok. Es az integrdl6steljes kdrri volt. Olyan bels6, addig sdrthetetlen
posztuldtumokatis 6rintett, mint a gy6ndsszents6ge.
Egy 1708-asparancs
a gy6n6si,,inform6ci6k"k6,telez6jelentdsdtirta el6,6s a lelkip6sztorktiteless6g6v6tette nydjfinaka gy6ntat6ftilk6nttili szemmeltartdsdt,tehdt a sp-ionkoddst.E meghrikkentf ukdz a legkev6sb6sem sdrtettea c6r elveit. Ot
ink6bb az botrdnkoztattameg,6s sarkalltaakt(v ellenl6p6sekre,hogy sok
tudatlanszerzetesm6sokkenyerdtette, ahelyetthogy hasznostev6kenys6ggel t0lt6tte volna idejdt.Ez€rt aztdnkorlfitoztasz6mukat,elvettejdvedelmeiket, 6s elfiirta teend6iket.
P6ter a tulajdonk6ppenikultrira dolgait hasonl6anpragmatikusm6don
ktizelitette meg. Felismervehazdjaelmaradottsdgdt,
mdr kor6n a tanul6sra
helyezte a f6 hangsdlyt.Megfelel6 orosz iskoliik hijdn el6sziir kiilfiildre
kiildte a szolgdl6nemesifjakat. Nem lett bel6liik megannyimdrntik 6s haj6skapitdny.K6s6bbahazai iskol6k elterjesztdsdvel
kfvdnta ahi6nyz6 szakembergdrd6tbiztosftani.A papi szemindriumkdnt
funkciondl6Gdriig- szl6vlatin Akaddmiamellett ldtrehozottegy navigdci6s-,egy tfJ.zdr-,
egy m6rndkiskoldt 6s egy tengerdszeti,,akad6mi6t".Mindezekazonbannem tudt6k bettilteni a fels6oktat6siint6zmdnyekfunkcl6jdt,l€nyeg6benspeci6lisalapismereteketktizvetitettek,6s 6lland6 tanul6hi6nnyalkiiszkddtek.A modern
drtelembenvett gimndziumhozhasonlftottegyGIilck nevfrszdszlelkip6sztor
iskol6ja. Rdvid ideig tart6 fenn6ll6sdtr6szint vezetije elhivatottsdgflrzdslnek, rdszintj6 referenci6inakkiiszdnhette.(Gliick marienburgihdzdbanszolg6lt eredetilega kds6bbic6rn66s cdrn6: Katalin.) Komoly er6feszitdseket
tettek ugyanakkoraz 6ltal6nos,alapfokrikdpzls bevezet6s6re,
az elemi iskol6k meghonosftdsdra.
I7l4-ben kezdik a guberniumokbanszervezniaz(tn.
matematikaiiskoldkat.Az els6 tiz 6vben1389di6kjukb6l92 fejeztebe itt a
tanulmdnyait.Ahogy I7I4-ben hi6ba tettdk kdtelez6v6a szolg6l6nemesek
szdmtraa tanuldst,l ,gyu als6bbn6pr6tegekgyermekeitsem lehetettsemmif6le er6szakkal(pl. hogy amfg nem v6gzk el az iskol6t, addig nem n6siilhetnek)iskol6bajdr6srakdnyszeriteni.
Elismerdsrem6lt6 er6feszftdsek- szerdnyeredm6nyek.Nem pontosan
ezt, nem pontosanfgy kellett volna, de tenni kellett. Ez a megflllapitdsigaz
lehet P6ternekazon - az ut6kor embere sz{tmdraszinte szdnalmatkelt6, a
korabelinekpedig mdrhetetlenk6nyelmetlensdget
6s nemcsekdlyszenved6st
okoz6 - k6tsdgbeesett
er6lkiid6s6reis, hogy a nyugati,,kultur6lts6got"(ahogyanazt 6 meg6lte)beleverjeaz oroszokba.Bevezettepl. P6terv6rottaz fn.
,,dsszamblikat", olyan est6lyeket,amelyekenktitelez6jelleggel kellett merevr6szegreinniuk magukataz el6kel6ddm6knak6s uraknak;a ,,tudom6ny
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v6gett" begyfijtette 6s spirituszbat6tette a birodalom minden vfg€bdl a
,,monstrumokat";leveleiben,Min Her"-nek szilftja a nev6talig lefrni k6pes
6s az
Mensikovot.6 alapftottaugyanakkoraz els6 rijsdgot(a Vedomosztyit)
Akaddmidt (1725-ben),karolt fel orosz fiildiin addig nem mfivelt tudomdnyokat,fratott 6s adatottki k6nyveket- a sajdtmetsz6sfibetfiketnyom6
sajit alapitdsrinyomd6j6ban.Mind korszakosjelent6sdgfitett ez az orosz
kultfr6ban.
P6teruralkoddsaalatt mintegy 3500 idegensz6 kertilt az orosznyelvbe.
Ennekegynegyedehaj6zdsiszaksz6,m6siknegyedekdzigazgatdsi,a harmadik a katonai terminol6gi6€,mfg a negyediketa leginkdbb a fdnyfizdssel
kapcsolatoskifejez6sekteszik ki. Az rin. ,,magasmfivelts6g" nemzetktizi
jelentdshordoz6inem ekkor gazdagitjtl<az orosznyelvet.

A reformok i{ra
Alr,eu vERSUS
TARSADALoM
A hadsereg,a gazdasdg,akdzigazgatds,a t6gan6rtelmezettkultrira teri.ilet6n
v6gbementv6ltoz6sok nem maradtakhatds ndlktil a t6rsadalomdletdben
sem.E reformok kdzvetleniil is beavatkoztaka t6rsadalomviszonyaiba:az
6tatakit6c6r megkfsdreltea t6rsadalombefogaddkdpessdg6t,
v6ltoztat6sok
ir6nti adapt6ci6sk6szs6g6t6s k6pessdgdt
ndvelni, a tdrsadalmatalkalmass6
szewezniaz 6llam el6tt dll6 feladatokmegolddsdban
val6 aktfv r6szv6telre.
P6ter6llamaterm6szetesen
els6sorbana szolg6l6nemesiosztfily6rdekeit
k6pviselte.M6gis: sohaannyit nem szenvedtekaz uralkod6kisebbsdgtagjai,
sohaannyi k6nyelmetlens6gben
nem volt rdsziik,6s sohaannyit nem kdvetelt tdltik a hatalom, mint Pdter kor6ban.Mindenkinek szolg6lniakellett:
kinek a hadseregben,
kinek a flott6ban,kinek a cdri biirokr6ci6ban.A szolgdlatrdaddsula tanuldsk6nyszerdvelis pdrosult,fgy gyerekkortdl6letfogytig sz6lt. Nem volt pardon, kivdtelt senkivel sem tettek, a nemesifjak is
egyszerdk0zkatonakdntkezdt6kp6lyafut6sukat,
legfeljebbannyi volt a ktinynyebbs6giik,hogy a gdrdaezredekbe
sorozti{kbe 6ket. M€g azt is le kellett
nyelniiik, hogy gyakranjtittmentek parancsoltaknekik. Pdteralatt ttinddkl6
karrien futhattakbe alacsonyszdrmazdsd
szemdlyek,fgy a lepdnydrusMensikov, Safirov,egy hadifogolyzsid6 fia vagy Jaguzsinszkij,aki egy luther6nus templom orgonist6jdnakgyermekevolt.
A szolgdl6nemessdgm6giskitartott uralkod6jamellett. Nemcsakaz6rt,
mert nem volt m6s vdlasztdsa.Ugyanezperszefordftva is igaz volt. A c6r
tudniillik szint6n nem t6maszkodhatottmds t6rsadalmir6tegre,amikor a
hadseregparancsnokait6s a hivatalokf6ndkeit kellett kijeliilnie. A kiilfdldiek 6s a kegyencekugyanmddosftottdke k6pletet,de a derdkhadata szolgdl6
nemesekalkott6k.E tekintetb'envajmi kev6svdltozotta r6gi moszkvainagyfejedelmekgyakorlat6hozk6pest.A bojdrs6gmaradv6nyailassanbeleolvadtak a szolgdl6nemess6gbe,
amely 6tvettea boj6rs6gtradicion6liskormdnyzatl szerep1tK6ts6gteleniilnagyobbvolt a mobilit6s P6ter rendszer€ben,
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zsin6rm6rtdknek
mint b6rmikorkordbban,s ez a ci4rt6rsadalmihasznossdgot
mrilott.
tekint6,saj6tos,,demokratizmus6n"
J6l tiikrtjzi mindezta cdri rendszertett6l kezdvev6gigkfs6r6Rangtdbldekkor tizenn6gykiizat bevezet€sel722-ben. P6ter a szolgil6 nemess6get
lijnbtiz6 rendfokozattaljeltilt osztdlybasorolta- kiildn a szdrazflldi, a tenger1szeti6s az fillamhivataliszolg6lattevflket.Az els6 nyolc oszti4lybasoroltak orijkletesnemess6get
kaptak,mig az als6 hat tagjai szemdlyresz6l6t.
Termdszetesen
a rdgi nemesifamfli6k tett6kki a mostaniijrtikleteseklegnagyobbttibbsdgdt,
de besorol6suk
nemvolt automatikus,
el6meneteltik
a szolg6latt6l fiiggtitt. A vildgos szolgdlatihierarchiaugyanakkorkdzzelfoghat6
perspektfv6trajzolt fel az alacsonyszdrmazdsd.,
de tehetsdgesfiatalok sz6mdra. Aki a fenti h6rom szolg6latiteriilet egyik6nmegkezdtepdlyafut6s6t,
az p6nz- 6s birtokadom6nyt6s a fiildj6n parasztjaifelett uralmijogokatkapott, tehdt a privilegizillt osztfllytagja lett.
A 17. szflzadv6gi kb. h6romezernemesicsalddszdmaezzelklbfvij,lt, az
6llam k6dergondjaienyhiiltek.A 16. szLzadimesztnyicsesztvo
hely6bea
privilegiz6lt r6tegekegym6shozval6 viszonydtnem a szdrmazds,
hanem
a szolgilat elve alapj6n szab6lyoz6Rangt6bli{zatl6pett.Mdr tinmagdbanez
is a fels6 rdteg egys6gesiildsdnek
irdnydbamutatott.E folyamatotttikrozte
a szolg6l6emberekegys6ges
r6tegelnevezds6nek
is az 1710-es
elterjed6se
6vek elejdt6l: ekkort6l v6lik 6ltal6noss6az oroszdvorjansztvo6s a lengyel
sljahtaelnevez6s.
A szolg6lategyetemessd
v6l6sdvalegys6gesi.ilt
a k6t, jogilag addig mdg
elt6r6ftildtulajdonforma,a votcsina6s a pomesztyeis. l7I4-benhoz a cdr
egy rendeletet,amely mindk6tfijldbirtoktfpustd,rijkletessd
nyilv6nftja.A tcirv6nyalkot6i akarat szempontj6b6lazonbanldnyegesebbvolt az Ukdz egy
m6sik rendelkezdse,
amely a nev6t adja.Egyedi)riikldsirendeletneknevezik,
mert kimondja,hogy a ftildbirtokok ezentrilcsakegy tagbantjrokfthet6k.Az
6lland6anapr6z6d6birtokok er6ket s a rajtuk 616parcsztoktermel6k6pess6gdtigyekezetta kormdnyzatily m6donmeg6rizni6s a ,,felesleges"nemesifjakat hasznostev6kenys6gre
bfrni. A rendeletnekez a r6szeazonbanigaz6b6l sohanem ldpett hatdlyba,6s a cdr halflla ut6n el is ttirtjltdk.
Az flllamhatalomhomogeniz6l6sitdrekv6seinemcsaka fels6 oszt6ly,de
az alfvetettndpessdgeg6sz6re
is 6rv6nyesekvoltak. P6teregysdges,egyszerfi, j6l 6tl6that6tdrsadalmistruktrir6tkfvdnt l6trehozni.A 17. szilzadiorosz
t6rsadalomegyik saj6toss6ga
annakrendkfviili tarkas6gavolt. Jelent6ssz6mban k6pviseltett6kmagukata kiikinf6le szolgaelemek,illetve az egyetlen
nagy tdrsadalmicsoporthozsem tartoz6,eredetiktiz6ss6giikb6lkivetett, 16zengdegzisztenciflk.
P6tera h6bonisziiks6gleteit1lvezdreltetve
az fjonc6lli
tdsi, soroz6siktjtelezetts6get
valamennyiilyen r6tegrekiterjesztette,
s ezzel
a kijtelez66llami szolgfllatelve szempontj6b6la foldesririparasztokhelyzetdhezkdzelftette6ket. A falusi lakoss6gktliinbiiz6 jogdll6srir6tegeinekni
vell6l6si folyamat6bana ktjvetkez6,a dont6l6p6saz 6n.fejad6 bevezet6se
volt. Az fj ad6 bevezet6s6nek
el6k6szitesetceloztaa c6r l7l8-ban hozott
rendeletea lakossdg6sszefr6s6r6l.
A munkaigen vontatottanhaladt,az adat246

szolg6ltatdkaz ad6z6kjelent6shdnyaddtegyszerfieneltitkoltdk, ez6rtcsakhamarreviziis iisszeirdsokaris kellett vdgezni,hogy az ad6kivet6sm6r ennek alapj6nttirt6njen.A pontosfelm6r6sPdterhal6l6ignem k6sziilt el, de a
rendeleteredetielgondol6s6tmdr I722-t6l elkezdtdkmegval6sftaniazzal,
hogy a leszerel6ezredeketa megfelel6katonai kijrzetekbekv6rtdlyoztr4k.
Ezek ell6tds6tszolg6ltaa fejad6, amelynekj6val t6volabbramutat6 tdrsadalmi ktjvetkezm6nyeilettek,
A legldnyegesebb,
hogy a fejad6 holopokratiirt6n6 kiterjeszt6s6vel
megszfinta foldesririjobb6gyokata holopokt6lelvdlaszt6utols6kiiliinbsdgis.
A megel6z66vtizedekgyakorlat6banm6r amrigyis rigy viselkedteka foldesurak parasztjaikkal,mint a szolg6kkal.Az 1649-esTtirv6nykdnyvellen6re
pl. gyakorlatilagteljes bfr6i hatalmatgyakoroltakfelettiik, s gyakorivd v6ltak az addig csakkivdtelesesetekben
alkalmazottszok6sok,mint pl., hogy
a parasztotfiildjet6l 6s csal6dj6t6lelszakitvaadti4k-vettdk.
S bdr Plter ez
ut6bbit nem javallta birtokosainak,v6geredmdnyben
m6gis elnezte,sdt a
fejad6 bevezetdsdvell6nyeg6benszentesftette
ezt a gyakorlatot.Tulajdonk6ppenegy tdrsadalmialku kdttetett: az 6llam megsarcoltaaz addig neki
nem ad6z6rdtegeket,cser6beszabadkezet adott a foldesrirnaka parasztjaival val6, immi4rval6banmag6njogiv6v6l6
viszonyban.
Ezzelpontkertilt az
oroszmag6nfiildesririjoghat6sdgalatt 6116
falusi lakoss6gegys6gesiil6si
folyamatdnakv6g6reoly m6don,hogy a lektitdttjobbdgys6gnivell6l6d6saa
holopokszintj6nval6sultmeg.
A fejad6 egydbk6ntiinmag6banink6bb m6rs6kelte,mint ndvelte a parasztiterheket.Abb6l a j6zan kincst6rimeggondol6sb6l
tdpl6lkozott,hogy
a hdborfs pusztftdsokba6s terhekbebelef6radtlakossdgotkiszi4mfthatd6s
elviselhet6j6rad6kokkallehet csak terhelni. Az 1724-estisszefrds5,57
milli6 ,,revizi6slelket" szdmlillqebb6l 3,176 milli6 volt a fiildesririjobb6gy 6s 1,406 milli6 udvari 6s dllami paraszt.Ez ut6bbiak az 6vi 74 kopejk6s fejad6n kfviil tov6bbi 40 kopejka 6llami ad6t fizettek. (A paraszti
udvarokkb. 25%o-a
egy6bk6ntm6g mindig az egyhdzkez€nvolt.) A fejad6
bevezetds6velnagyot v6ltozott, el6ny6re,az orosz mezigazdasdgitdj. Az
udvarok szerinti ad6z6sidej6n ugyanisa lehet6 legt<ibbfdrfi pr6b6lt meghriz6dni egy gazdasdgban,
s ezzel a megmfiveltteriilet jelent6sencstikkent.
Mostant6lkezdve azonbana parasztokabbanvoltak drdekeltek,hogy min6l
nagyobbszdnt6tmfiveljenek.
Ha a falu tdrsadalmiviszonyait,,rendbetev6" dllami elv az 6llami szolgdlat mindenkirekiterjed6, pontos szabillyozdsa
volt, akkor nem meglep6,
hogy a v6rosireformnakis ez volt a legfdbbc6lja.P6ter1718-banv6lterigy,
hogy a rigai 6s revali v6rosi szabtlyzatmint6j6raOroszorszdgban
is :fjra 6t
kellene alakftania v6rosi kdzigazgatdst.
Hdrom 6v eltelt6velP6tervdrmegkapta a magastafiitum6t,de m6g tov6bbi 6vek kellettekahhoz,hogy ennek
alapj6na ttibbi oroszvr{rosbanis meghonosftsr4k
a koll6giumi alaponmfikod6 ij magisztrdtusokat.
A vdrosi lakossdgotezenlr;itl
hdrom osztfllybasorolt6k.A fels6 rdtegekk6t
gild6beszervez6dtek.
Az els6bea gazdagkereskeddk6s a legtekintdlyesebb
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foglalkozdsokk6pvisel6ikertiltek (pl. orvosok,gy6gyszer6szek),
mig a m6sodikbaa kiskeresked6k,a kdzmfivesek6s az iparosok.Ezeketegydbkdntszint6nnyugatimintdra- c6hekbepr6bdltdktdmiirfteni(Moszkv6banpl. 146
gytikeret
cdhnek6800 tagja volt), de e forma nem tudott Oroszorszdgban
verni. A gild6k alatti csoportbaa kiil6nbdz6bdrmunkdtvdgz6k,pl. a manufaktrirrik munkdsaikeriiltek. Ezek esetdbenm6g azt is eln1zteP6ter,ha a
szolgifl6nemesi6rdekekcsorb6tszenvednek,
6s soraikszdkdttjobb6gyokkal
ttilt6dnekfel. Kiv6teleseneltekintetta visszatoloncol6sukt6l,
csak az illlami
ad6t kellett utdnuk ugyanrigymegfizetni.
Az dj vdrosi szervekegyik legfontosabbfeladata6ppena manufaktrir6k
6s iskol6k l6tesft6se6s fenntartdsavolt - term€szetesen
az ad6k begyfijtdse
mellett. Az rtj reformot tehdt mfu nem a szfik had- 6s p6nziigyi szeml6let
hatotta6t, hanemt6gabb gazdasdgpolitikai
rendszerbekeriilt. Nem 6rthetetlen ezek ut6n, ha gazdasdgisrilyukn6lfogva a viiros legnagyobbad6frzet6i,
az elsd gilde tagjai keriiltek kulcshelyzetbe.A kiiltinfdle vdlasztottv6rosi
tinkormdnyzatiszervekez6rtcsakhamarteljesenkiszolg6ltatottakkd
v6ltak e
saj6tosorosz patrfciusr6teggelszemben,s engedelmesszolgi{l6i lettek az
oligarchikusvdrosi magisztr6tusnak.
A hatalmatkeziikbentart6 keresked6k
nemigenkiikinbiiztek ar6gi moszkvaigosztyitfl, de a vdrosirdnyitdsbiirokjelentdsfejl6ddsenment 6t.
ratikus szervezete
A mindenta hdboni szolgillatdba6llit6 P6ter6leteutols66vtizeddbenm6r
azzalis egyre behat6bbanfoglalkozott,mi lesz akkor, ha a h6borrinakvdge
lesz. A tiirelmetlenkapkod6st6s az azonnalimegold6sokata korm6nypolitika rangj6raemel6 gyakorlat helydbestratdgiaildt6sm6d,a hosszrit6vra
tervez6 reformpolitika l6p. Pdtert magasztoseszm6kvezdreltlk. Egyetlen
hozzdm6rhet6purit6n6s dnzetlenuralkod6tsemismeraz oroszttirt6nelem.
O val6bana ,,kdzj6n" munk6lkodott,n€p€takartafelemelni 6s orsz6gdtfelvirdgoztatni.Agylzelmek ut6n abdk66rt is lankaddtlanenergi6valharcolt.
M6gis ezena t6ren 6rt el kisebberedmdnyeket.
Az oroszn6p ugyanisj6val
ftildhtizragadtabb
volt uralkod6j6n6l.Egyszerfren
csaktril akarta6lni a ,,nagy
atalakitf" reformjait.
AZ ,,ANTIKRISZTUS''

Nem volt kdnnyfi. Sohaolyan megpr6b6ltat6sok
nem zridultak16,mint a 18.
szdzadels6 negyeddben.A c6r nem kfmdlte magdt- de a lakossdgotsem.
A h6borrissikerekdrtijesztl 6rat kellett az orszdgnakfrzetnie.P6teruralko- s nem is ez volt
d6s6nakkezdet€hezkdpestaz ad6kmegh6romszoroz6dtak
a legsrilyosabbteher.Az rijoncoziisok,az ur6li manufaktrir6k6s a nagy 6pitkez6sekmilli6s ttimegetvontak el a bdk6stermel6munk6t6l,6s villtoztattak
6166gyfttiltel6kk6vagy k6nyszermunk6ss6.
Csup6na realit6sokkalnem szdmol6 6pftkezdsektdbb szdzezerember 6let6bekeriiltek. Mire a c6r r6jiitt,
hogy a nagy foly6k csatorndkkalval6 tisszektjt6sdr6l
sz6tt ut6pisztikuselk6pzel6sesz6p6lom kell maradjon,vagy amikor a tdrdknek6t kellett adnia
az iszonyatoser6feszft6sek6riin feldpftettddli er6ddt, Taganrogot,addigra
mdr a rosszul6lelmezett,mostohakiiriilmdnyekktizdtt dolgoz6,j6rvdny ti
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Rastrelli
I. P6ter-szobta
(r6szlet)

zedeltemunk6sokjelentds r6szeelpusztult.A rendkfviil kedvezdtlenftild'dvezd
rajzi adottsdgit,nj f6v6rost, P6tervdrt
mocsarakrigyszintdnhullahegyekkel tttlt6drekfel.
A cdtr6ltal sfjtott lakoss6gels6 reakci6jaa menekiildsvolt. Rendeletek
sokas6gal6t napvil6gota szdkiitt parasztokfelkutatds6r6l,visszatoloncol6sdr6l, elrettent6megbtintetds6rdl.
Vajmi kev6seredm6nnyel.
Miljukov orosz
gazdasdgtdrtendsz
k6pest 1710-rea
sz6mit6saszerintaz l678-as dsszeirdshoz
lakossdgkb. egyharmadadtrendez6ddtt.
Ebbdlkb. harmadrdsz
volt a sztikdttek
szdma,a tdbbit katondnakvagy gydri munk6snaksorozt6k,6s nagyonsokan
meghaltak.Miljukov a n6pess6gkb. egydtdd6nekcsiikkends6velsz6mol.
Mindez nem maradt hat6s ndlkiil a gazdasdgrasem. Becsl6sekszerint a
pusztdsod6s
megktizelftettea termdtertiletharmad6t.
A n6p 6rtetleniil61lte jelens6gekel6tt. Minden, amit tapasztalt,ellent6tes
volt hagyomdnyoshit6vel, a ,j6" c6rba vetett bizalommal.Ezdrt a maga
m6dj6npr6b6ltaa vdgyai 6s a realitdsokkiiztltti ellentmonddstfeloldani.
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I. P6terkihallgatjafi6t, Alekszejt(Gefestm6nye)
A legk6zenfekv6bbmegold6saz volt, hogy egyszerfiennem hitt6k el, aki
ilyen szdrnyris6geket
mrivel alattvaldival(bele6rtvesaj6t fi6t is, akit nagy
val6szinfisdgszerintparancs6ratettek el l6b al6l), az igazi c6r.Mdr uralkod6sa legelejdn a legfantasztikusabb
legend6kkeringtek Peter kdriil. Igaz,
magais mindent megtettannakdrdek6ben,hogy a pletyk6knak,hfresztel6seknekt6pot adjon,hiszenviselkeddse,
gyiiszokdsai,egdszszem6lyisdge
keresellent6tevolt az addigmegszokottc6rk6pnek,6s l6pten-nyomonl6bbal
tiporta a pravoszl6vkultrirkiir tradfci6it.
Kiiliinijsen a ,,ndgykiivetji4r6s"ut6n szaporodtakel a mendemonddkazzal kapcsolatban,
hogy a cdrt kiilfdldiin,fgymond, elcser6lt6k.
A Kremlben
iil6 uralkod6 tehdt hamis,az igazi pedig valahol a messziidegenbensfnyl6dik. (E tekintetbenigen gazdagvolt a ndpi fant{nia,egyeslegend6kszerint
a sv6d kir6lyn6 fo-n6 tepsibeiiltette, de voltak olyan hfrek is, hogy egy
hord6baszdgelvea tengerenhdnyk6dikaz id6k vdgezet6ig.)Sz6lesktirben
elterjedt ugyaqakkoraz ,,Antikrisztussal"val6 azonosftdsa
is. Ktinnyen elhittek, hogy az irralkod6 maga a S6tdn,hiszen,,bizonyft6k"is volt 16.Az
fjoncok kezlre tudniillik jelet 6gettek,hogy meg ne sztikjenek,s ezt a n6pi
kdpzeletszfvesenhitte az tirdtig kezenyom6nak.E motfvumokolyan mdlyen
beiv6dtaka hiedelemvildgba,
hogy P6tersembecsiilhette
le hat6sukat.
Ep-
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l6trepen onnantudunk r6luk, hogy a c6rellenesszdnd6kokkifi.irkdsz6sdre
prikdz iratanyagdban
hozott nyomoz6 6s besrigdszerv,a Preobrazsenszkij
fennmaradtak.A vizsg6latot v6gz6k semmilyen eszkiizt6l nem riadtak
vissza.Tudunk olyan esetr6l is, hogy a szib6riai Tobolszkkdrny6k6r6l is
k6pesekvoltak k€t apdcdtMoszkvdbavitetni, mert kdsdbba kinvallat6sba
belehaltn6v6rek 6llit6lag azt talflltak egyszermondani,hogy a c6r egy kicser6ltsv6d.
Az tisszn6pimegpr6b6ltatdsokolyan sdlyosakvoltak, 6s a t6rsadalmi
pnkda minden
ellent6tekolyannyira ki6lez6dtek,hogy a Preobrazsenszkij
nyflt felkel6eldgedetlens6ge
tigybuzgalma
ellen6reaz als6bbn6poszt6lyok
sekbetorkollott. El6szijr az asztrahanyikatondkel6gelt6kmeg a v6rosparancsnok6s beosztottaiiink6nyesked6sdt,
6s hatalmukbakerftettdka vi4rost.
A kozvetlenkiv6lt6 ok a szak6ll6s a r6gi tiltiizetvisel6s6tmegtilt6rendelkez6s6letbel6ptet6sevolt, amivel a ztjmmel 6hitri lakoss6gotv6gkdppkihozt6k a b6ketfir6sdb6l.A zendtil6ssiker6t j6r6sztazon sztreleceknekk6ut6n ide szdmfrztek,
s akik ez6rt
szcinhette,
akiket az 1698-assztreleclilzad6s
mindenreelsz6ntakvoltak.A felkelt vdrosth6t h6napmrilt6n,1706mdrcius6bantudta csak a c6ri rendteremt6seregelfoglalni.
Az asztrahanyieset nem volt elszigeteltjelensdg.Ezekbenaz dvekben
egy sor kisebb-nagyobbfelkel6sr6lvan hfraddsunk,els6sorbanaz rij manufaktrirdk munk6saikiir6ben.A c6ri adminisztr6ci6ellen tiltakoz6 Baskfri6t
ttibb mint f6llvtized mriltdntudtacsakpacifik6lni az oroszhadsereg,amelynek f6er6i ekkor az 1szakihdbonivalvoltak elfoglalva.
A vezet6j6r6lBulavin-felkel6sneknevezettellenrill6svolt a legjelent6sebbP6ter-ellenesmegmozdul6s.
MoszkvaiOroszorszdglegnagyobbndpfelkel6seinekmdr kor6bbanis a koz6ks6gvolt a vezetf ereje- szervezettsfglnek, harci tapasztalatainak
6s fiiggetlens6g6nek
ktjszijnhet6en.Ez ut6bbi kertilt komoly vesz6lybeP6teruralkod6saidej6n,amikor a jobb6gytart6rendszera koz6koklakta vid6kekenis terjednikezdett.Nem volt el6gazonban,
hogy a feud6lisfijldbirtokok megszaporodtak,
a koz6kokkdz1 6lltjobb6gyokat er6szakkalmegkfs6relt6ka szolgdl6nemesikiildnitm6nyekvisszatoloncolni. A Doni Seregegyik atamdnja,Kondrat Bulavin vezetdsdvelazonban
egy koziikcsapat1707okt6ber6benfitilmadt a c6ri egysdgre,s ezzel l4ngra
lobbantottaa Don-vid6ket.Bulavin megjelen6seut6n az ellendllilshamar
6tterjedta Dnyeperre€s Zaporozsjfirais. A kiiliinbdz6 koz6k felkel6 csapatok tttbb irdnybantevdkenykedtek,
egyikiik a Volg6tv6lasztotta,6s a kijvetkez6 6v m6jus6banelfoglaltaCaricint.Jelent6ser6k pr6b6lkoztakAzov bev6tel6vel- eredm6nyteleniil.
EzutdnBulavinta m6dosabbkoz6kokmegdlr6szesftette
t6k, majd a c6ri biintet6seregkegyetlenmegtorl6sban
a doniakat.
A felkeldsennekellendrem6g legaldbbkdt 6vig tartott, mert az elkiiltjniilten
harcol6koz6kegys6gek
egy sorr6gi6thosszabb-riividebb
ideiga hatalmukba
kerftettek.Az ellen6ll6sa ktizponti kertiletekre6s az als6bbndposzt6lyok
legsz6lesebb
r6tegeireis 6tterjedt.Az eur6paiOroszorsz6gkb. hatvankertilet6velkeri.iltkapcsolatbaa mozgalom,amely,mint a kordbbi felkel6sekis,
v6giil term6szetesen
elbukott.Ez esetbennemcsaka vil6gos cdl, de a moz-

251

g6sft6ideol6giahidnyais gyengftette
6ket.Hittek a,j6" cdrban,a,,gonosz"
idegentan6csad6kellen harcoltak,6s egyetlenstratdgiaijellegfi elk6pzel6siik
(vagy inkdbbfenyegetdsiik)az volt, hogy a tdrtik szolgillatdbadllnak,
amenynyiben nem orvosoljrdkbajaikat.De m6g fgy is sok fejf6j6st okoztaka Poltavdrak6sziil6, majd ott gydzedelmesked6
ci{rnak.
PETER
,,ELS6''VAGY,,NAGY"
P6tertjobban szeretteut6kora,mint saj6tkora. Az euripaizilflst kiteljesft6
II. Katalin 6ta pedig kifejezettkultuszaalakult ki az oroszkdzgondolkoddsban. Nem v6letlentil, hiszenalakja mintegy megtestesitette
az oroszok viszonydta fejl6d6sben6lenjdr6 Eur6pdhoz.A progresszfvoroszgondolkod6s
hagyom6nyosantdrt6nelmi el6kdp6nektekintette. Szemdlyelegitimillta a
mindenkori reformokat,ami bizony mindig is ri4f6rtaz oroszbirodalomra.
Az orosz nagyhatalom lltrehozisdnak ttirtdnelmi tette miatt 6rt6kel6se
ugyanakkorhazafiasszinezetetis kapott: az orosznemzeti biiszkes6gt6rgydv6 v6lt.
I. P6ter az orosz tiirt6netszeml6letidolja lett. De nem ,,szenttehene",
ugyanisa tdrt6nelmigondolkoddsban
id6r6l id6re megfogalmaz6dtak
ellenv6lem6nyekid. A leghangosabban
a 19. szazadm6sodiknegyed6bena szlavofiIok 6ltal, akik aP1tert istenft6nyugatosokkalfolytatott vitdjukbana t6sgydkeresorosz ritr6l val6 let6rdsselvddoltdk. Ezt ellenfeleik ugyan nem
tagadtdk,de 6ppenezt tekintett6ka ,,nagy 6talakit6"f6 6rdem6nek.A professzionalistattirtenetfr6sfejl6ddsdvelmegfogalmaz6dtak,
els6sorbanKljucsevszkij6s Miljukov munkdiban,m6s agg6lyokis. A konkr6t tdrt6netikutati{skimutatta a reformok felem6s,sok tekintetbenktivetkezetlen,f6lbehagyott vagy sikertiletlenjellegdt s mindennekar6nytalanulnagy t6rsadalmi
6r6t. K6s6bbaz osztfilyharcotszeml6letdnek
kiiz6ppontjdbahelyezl szovjet
tdrt6netfrdssokat foglalkozott a n6p megnyomorodds6val
Pdter uralkod6sa
alatt.Ett6l 6rt6kel6sekett6ss6v6lt, ugyanismds oldalr6l az oroszbirodalom
alapit6jak6nta cdrt mindig nagyra6rt6kelte.
Mdra a legtdbb k6rd6sbenkonszenzusalakult ki a tdrt6n6szekkdziitt.
Meggydkeresedettaz a v€lem6ny,amely a folytonoss6gothangsilyozza
Alekszej Mihajlovics 6s Fjodor Alekszejevics,illetve Pjotr Alekszejevics
k6,zcitt,ami a p6teri reformok el6kdszftett,az oroszfejl6d6sb6lorganikusan
kiivetkez6 voltdt jelenti. Senki nem vitatja, hogy Oroszorsz6gnak
ki kellett
tiirnie geopolitikai elzdrtsdgdb6l,
6s sziiks€gszerfr
volt a tengerekfel6 ttirt6n6
terjeszked6se.
Abban is sz6leskdr6,az egyet6rt6s,hogy a nyugati 6tvetelek
elengedhetetlenek
voltak e c6l megval6sft6s6hoz,
a ,,modern"Oroszorszdghoz vezet6ft els6 jelent6s 6llomr{s6tjelentettdk- an6lkiil hogy az,,orosz
utat" elhagytdkvolna. Senki soha nem kdrd6jeleztemeg a c6r szem6lyes
drdemeitebbena folyamatban,senki sohanem vitatta el rendkfvtili k6pess6geit,az egyetemestcirt6nelemben
elfoglalt kiv6teleshelydt.
Az €rtflkel€,sfeladat6tkitfrzd 6s v6llal6 tiirt6n6sz azonbannem 6rheti be
ennyivel.V6lem6nyekialakft6sakoregy sor egy6bk6rd6stis fel kell tennie,
6s lehetds6gszerintmeg is kell v6laszolnia.Els6sorban:ardnybanvoltak-e
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a Peterfltal el6rt eredm6nyekaz 1rtakhozottdldozatokkal?Vaionolcs6bban
is megriszhattavolna-e az orosz tdrsadalom az ,,6talakfidst"
? Aztdn:
mennyibenc9loztdkP6terreformjai a birodalomdtalakftds6ts mennyibena
konzerv6l6s6t?Val6ban egy ,,6j" Oroszorszdgsziiletds6tkdszftettdkel6, s
nem a ur9g7"6tmentds6talapozttkmeg mindtiriikre?S v6giil a legl6nyegesebb tiirt6netszeml6letiprobl6ma: a birodalom vagy az alattvall 6rdekei
nyomnak-etdbbet a latbanaz ut6lagostdrtdnelmi6rtdkel6skor?
Vaszilij Kljucsevszkij,a nagy orosz ttjrtdn6szfogalmazottigy, hogy az
orosz ttirt6nelemalapellentmonddsa
a fordftott ar6nyoss6ga birodalom,ilj6l6t6neker6sdd6se
letve az dllampolg6rokszabads6g6nak,
ktiz6tt. Sohaaddig olyan rosszulnem 6ltek az emberekOroszorszdgban,
mint P6teridej6n.
Ez perczelehetett a boldogabbjtiv66rt hozott k6nyszerriilldozatis. Pdter
reformjai azonbanegy katonai monarchi6ter6sftettekmeg 6s fejlesztettek
tov6bba tot6lis6llamir6ny6ba.Es nema,,felvil6gosult"abszolutizmus
eszkdzrendszerdvel,amely legaldbbfelvillanthattavolna a polgdrosoddsfel6
vezetddtmenetet.I. P6ter az 6llam szolgdjdvdsiillyesztettea t6rsadalmat.
Mik0zben az ,,6llamot" ear6puzdlta,addiga t6rsadalmat,,aziatizrilta".peF
szeaz orosz6llam homlokzat6naknyugatimintdratiirt€n6 dtfestdsesemvolt
teljes - ezt majd II. Katalin v{gzi el. A hadsereg6s a szolgdl6 nemesi
biirokrdcia megszervez6s6vel,
illetve az als6bb ndposztdlyokrabszolgdv6
siillyeszt6s6velazonbantart6s,,eredmdnyt"eft el - ezenmdr csakenyhiteni
fognak ut6dai.
E tekintetbenperszet6nylegcsakkiteljesiti az addigi tdrsadalomfejl6ddsben bennelev6 lehet6s6get.Ugy is fogalmazhatn6nk,
hogy mint egy katalizdtor, felgyorsftottaa tiirt6nelmi folyamatokat.Ndlkiile minden lassabban,
de tal6n f6jdalommentesebben
mentvolna v6gbe.oroszorsz6gk6s6bbkeriilt
volna kdzel Eur6p6hoz,6s lehet,hogy t6volabbis maradtvolna t6le. T6rt6nelmi perspektfvdban
n6zve,a patriarch6lisrend felboml6s6tcsak a modernitds legitimillhatja. I. P6ter felilldozta a stratdgiai c6lt a taktikai feladat
megold6s66rt.Birodalmat szervezettdespotikusalapokon- hosszriid6re
szdmfrzvea polg6ri tdrsadalomill: izi6jdt.A tiirt6nelmidetermindci6k€rttermdszetesen
nem lehet egy tdrt6nelmiszem6lyis6get
elit6lni. Hiba lenneak6r
csak ut6lag is felel6ss6grevonni egy uralkod6t az€rt,mert a rendelkez6sre
r116eszkdziikkela lehet6legnagyobbhat4sfokkalval6sftottmegegy orsz6ga
el6tt dll6 redlis c6lt. Az emberi6letek6rtazonbanmindenkorbankdr, kiilitntisen,ha 6ldozatukhi6baval6volt.
I. P6terezdrtsokkalinkdbbtragikus,mint pozitfv vagy negatfvttirtdnelmi
szem6lyis6g.Azttette, amit tenniekellett 6s lehetett.Az oroszbirodalomnak
minden oka megvana dics6ft6s6re,az alattval6nakpedig a meg6tkoz6s6ra.
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I. PFTEROROKSEGE

Palotaforradalmakkora
A legkevesebb,amit en6l az 6riiks6gr6lel lehet mondani,az, hogy stilyos
volt. Oroszorszdg6ppenfdhiton volt Azsia 6s Eur6pa kiizott, bizonytalan
hogy a sz6lestdmegekel6tt nem
abban,melyiketv6lassza.Nem kdtsdges,
ez a v6laszt6sifllt, en6l igazdnnem volt fogalmuk,hanema p€teri rijft6sok
6s a megszokottrdgi rendbesiipped6skdzt ingadoztak,pontosabban:egydrtelmfen az ut6bbi fel6 hajlottak.
Legfeliil az a nlhdny tucat ember, aki P6ter ktjzvetlen kdrnyezet€hez
tartozott,6s ir6nyftotta az orszdgot,voltakdppenmaga is bizonytalanvolt.
Egyben azonbanegyet6rtettek:a hatalmatmindendronmeg kell tartani.
A k6rd6scsak az, ki legyen a csdszir.
Es uNorAle
PErERFELESEcE
An6l term6szetesen
sz6 sem lehetett,hogy I. P6tervalamelyikemberefoglalja el a tr6nt. Az uralkod6i m6lt6s6ga dinaszti6hozkapcsol6dott,csak
onnankeriilhetettki az rij csdszdr.L725.janudrv6g6nPdterm6g haldoklott,
amikor dsszegyfilteka f6mdlt6sdgok,hogy eldtints6ka kdrd6st.A r6gi f6nemess6gkdpvisel6i szdmdraellggd egy6rtelmfinekldtszott,hogy a tr6nnaka
szdrdinasztiaegyenesfdrfrdgankell 6rtikl6dnie,ez P6terels6 hdzassdgflb6l
maz6unokdjiitjelentette,P6tert,aki 6ppentiz1vesvolt. Ez iinmagdbanv6ve
m6gnem lett volna akaddly,sokkalfiatalabbakis tr6nrakeriiltek m6suttmeg
itt is, Vil6gosvolt, hogy a gyermekmellettvalaki els6 miniszterkdntirdnyitja az illlarnot.A hercegekperszesaj6tmagukragondoltak.Alkalmasintsenki
semmondtaki, mert nyilvdnval6volt: ez a konzervatfvmegoldds,a szakitds
abez6rk6zds.
Pdterelk6pzeldseivel,
Eur6pahelyetta SzentOroszorszdg,
Csakhogy azok a f6emberek,akik eddig Pdter mellett 6lltak, ezt nem
tudti4kelfogadni.Nem az Eur6p6hozval6 felzdrk6zdsmiatt.Sokkalpr6zaibb
vonokaik voltak. Ez esetbenugyaniskikeriilnek a hatalomb6l.Feleldssdgre
hatj6k 6ket Alekszej cdrevicshal6l6€rt,a reformok6rt,mindazdrt,ami ellen
a magam6djdn az orosztdrsadalomtflnyom6 ttibbs6getiltakozott. Mensi254

kov ijsszefogottPjotr Tblsztojgr6ffal 6s m6sokkala hominesnovi kdzil.
P6teriizvegy1t,Katalintkivdntatr6nra.A g6rd6nakis 6 volt a jeliiltje, meg
is jelenteka palotael6tt, kdpvisel6ikm6g a tandcskozdsi
terembeis behatoltak. Katalin nfpszerfr,volt a gdrddnillmint P6ter feles6ge,mint a gdrda
valamif6le anyja,tehdt mellettefoglaltak 6ll6st.I. Katalin az otosz csdszdllr
tr6nra l6pett. A gdrddnakj6 oka volt fdlni a konzervatfvhercegekt6l,h6tha
megsziintetikkiv6lts6goshelyzet6t.Katalin egyszerrejelentettea folytonoss6got6s az elfordul6sta reformok zaklatottmenet6tdl.
Azt tudni lehetett,hogy 6rdembenkorm6nyozninem fog, ahhozegy6rtelmfienhirinyoztaka k6pess6gei.
Ott volt viszontMensikov,aki mindenesetre eljegyeztea lilnyit a gyermektr6ntirtik<issel.
igy l6tta biztosftottnak
t6nylegesuralm6t m6g hosszriid6kre..
A maroknyi f6tisztvisel66s a gdrdatehdteldijntiittea tr6nut6dl6st.Nem
sz6moltakazzal, mi6rt is szdmoltakvolna, hogy a t6rsadalomban
majd lesz
ellenkezdse megold6ssalszemben.Mindenekel6tt azt nehezmlnyeztdk,
hogy Katalin n6. Az igazhitficdrok tr6njrineddig mindig csakfdrfiak iiltek,
a cdrndkcsupdndekor6ci6ulszolg6ltaka c6r mellett,sohasemsz6ltakbele
a politikdba, mdg a templombansem volt iil6helyiik. Zs6fia kfs6rleteannak
idejdnezdrt sem sikeriilhetett.De voltak egy6bmegfontoldsokis: vajon P6ter m6sodikhdzassdga
legdlis volt-e? A szakaddrokis ellenezt6k.
V6giil is azonbanmindenki feleskiidiitt az 6j cs6szdrn6re,
ahol ellenz6s
volt, 6si szok6sszerint egy kis kfnz6ssalsegftettek.A hatalom most m6r
t6nylegesends egy6rtelmfenMensikov kezdbekertilt. Megval6sitvaP6ter
egyik kedvelt elk6pzel6s6t,
l6trehoztaaz Orosz Tudom6nyosAkaddmi6t.
Orosztud6sugyan m6g nem volt, akit tagjai sor6baemel, de ezenkiinnyen
lehetettsegftenin6mettud6sokmeghfv6s6val.Ok azt6ncsakugyanegyfajta
tudomi4nyos
6letetteremtettek.
De Mensikov nem mindenbentdrekedetta p6terihagyom6nyoktiszteletben tart6s6ra.A szen6tus6llamjogi szerepdta val6sdgbankikapcsolta.sz6molnia kellett a konzervatfvarisztokrdciaellenzdsdvelis. Egydvi bizonytalankod6sut6n a hatalmonl6v6k rij rendetteremtettekazzal,hogy 1726febru6rj6banldtrehoztdka LegfelsdbbTitkosTandcsotmint mindenekf<iltitt6116
kormdnyzatiszervet.Mensikov 6s Tolsztojmellett tagja lett Gavrila Golovkinkancellflr,Fjodor Aprakszintengernagy,
Dmitrij Golicin, aki 6ppena rdgi
arisztokr6cidtk6pviselte,meg egy ndmet,AndreasOstermann.Szorgalmdval6s munkabfrdsdval
hamarosan6 lett az orsz6gl6stev6kenyvezet6je, 6s l6p6sekettett a szevflillt orszdgrendbetdteldre.
A bajokra,aparasztok szdkdsdre,a vid6ki tisztviseldkvisszadl6seire
Pavel Jaguzsinszkijf6tigy6szhfvta fel a figyelmet. Ki is kiildtek revizorokatvid6kre, akik a
kisembereketmegbiintett6kjelentdktelentrilkap6sokdrt,a nagy v6tkek elkdvet6i term6szetesen
biintetlenekmaradtak.A tisztek nagyobbfel€t hazakiildtdk. fgy tfint, nem lesz sziiksdghadseregre.oroszoriidg visszavonult
Eur6p6b6l,csaka jelennek6lt.
Mindenekel6ttmaga a csdszdrnfl.aki csak 1726-banaz illlamijdvedelmek nagyobbikfel6t, 6 milli6 rubeltktiltittt udvar6ra6s sz6rakoz6saira.
Ezek
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annyira ig6nybevett6k egydbk6ntrobusztustermdszet6t,hogy 1727. mdjus
l7-6n meghalt.
Most m6r egy6rtelmfivolt, Pdter lesz a csdszdr.Elvdgrem6r 12 6ves.
Mindenesetreeskiit vettek t6le: a kor6bbanelkiivetettgyilkoss6goktetteseit
nem vonja feleldssdgre.
Mensikovmint ap6sjeltiltmagamell6 vette,saj6t
palotdjdba.A Tan6csmindenhat6s6ga
Mensikov mindenhat6sdgdvfegyj6 messzire6szakszerfistjdiitt.Tolsztojt,kor6bbi szdvets6ges€t
szdmfrzette
ra, a Szoloveckiszigetekre,mdsokatviddki birtokaikra.Hogy meger6sitse helyzet6t,a k6t legfontosabbarisztokratacsaldd,
a Golicinok 6s a DoIgorukijok tagjainakmagastisztsdgeketadatott.P6tertigyekezettkiss6pdteri
m6don nevelni, sok mindenremegtanftani,ami a csdsz6rnakegydltal6ban
nem tetszett.
Mensikov uralma a tan6cstagjainakis sok volt. Mindosszendhdnyh6nappalKatalin hal{la utdn, 1727szeptember6ben
mindentiszts6gdtdl6s vagyondt6lmegfosztott6k,6s Szibdridbaszdmfrzt€k.1729-benott is halt meg.
Mensikovl6nyahelyettmostegy Dolgorukij l6nyt adtakfdrjhezPflterhez.
A tdnylegesmunkatov6bbrais Ostermanndolga volt. Az 6llamijdvedelmek
jelent6s r6szea Dolgorukijok kezdntrint el.
Ostermanntett n6h6nyint6zked6sta nemessdg
megnyerdse
6rdek6ben,az
dltal6noseldgedetlensdg
csillapit6s6rais, de egyrittalmintha a p6teri politi
k6t folytatta volna. Az el6bbi 6rdek6benfelszdmoltaa doh6ny-6s s6monop6liumot, a m6sik oldalon megengedtea kiilkereskedelmetegy6bbalti ki
ktjt6kiin, nemcsakSzentpdtervdron
keresztiil.Az dllami jtivedelmek egy 16sz6thamburgi6s amszterdamibankokbanhelyezteel - a jtiv6re is gondolva.
A flottdt viszont elhanyagolta,s ez egydltal6bannem Pdterrevallott.
A,,N6METPART''
URALMA
1730janu6r v6g6naz ffjn II. P6tervdratlanulmeghalthiml6ben.A Dolgorukijok bemutattakegy- hamisftott- vdgrendeletet,
amely szerintfelesdge,
JekntyerinaDolgorukaja vegye dt a hatalmat.Ez termdszetesen
a Tani{cs
tagjai sz6miiranem volt elfogadhat1.Az egyik Golicin, Dmitrij vetettefel
Anna kurlandi hercegndnev€t.I. P6terbdtyjdnak,V. Ivdnnakvolt az egyik
le6nya,teh6t a dinasztiatagja. A kurlandi herceg6zvegyek6nturalkodott
m6rj6 n6h6ny6ve a balti hercegsdgben.
A Tan6cskiildiitts6getmenesztetthozzfl,
hogy a tr6nra hfvja, de mindenesetre alfiftattakvele bizonyosfelt6teleket,kondici6kat(ahogy k6s6bbnevezt6k):Anna nem hdzasodhat
meg, nemjeltilheti ki az ut6dj6t,nem sz6molhatja fel a Tan6csot(ez volt a legfontosabbpont), az nyolc tagb6l 6ll,
elhal6loz6seset€nmagakooptdlrij tagot.A hdboni6s b6kek6rd6se,a fdtisztvisel6k kinevezdsea Tan6csdolga.A nemess6gnek
sz6lt az a feltfitel,hogy
nemeseketkivdgeznivagy birtokukatelkoboznitilos. Volt egy zdraddkis: ha
Anna nem tartja be ezeketa kondfci6kat,letehetik a tr6nr6l. A feltdtelek
ijtletdt a lengyelekt6l vettdk 6t, ahol a vdlasztottkir6lynak mdr 1572 6ta
bizonyosalapelvekre6s gyakorlatipolitikai teend6krekellett feleskiidnie.
Anna 1730febru6rj6ban9rkezettmeg Moszkvdba- hisz m6g mindig ez
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volt a korcndz6vdros.Ott irta al6 iinnep6lyesen
a kondici6kat.Ennek a hfre
nagy felh6borod6stkeltett a nemesekk6,r6ben,
m6g viddkenis tiltakoz6gyf,l€sek zajlottak le. Term6szetesen
ez csak egy szrik rdteg, a nemessdg6s a
grirdaiigye volt. Ezekena kdriikdn beliil vdgiil is kdt ir6nyzatbontakozott
ki. Az egyik tudom6sulvette a feltdteleket,de szerettevolna az eg€sznemessdgrekiterjeszteni.A lengyelorsz6gihelyzet,ahol a kir6ly helyett a nemess6gbirtokolta a hatalmat,ismert volt az orosznemesekkiir6benis. Ilyen
form6banmdg a csdszdtri
hatalomkorl6toz6s6ba
is beleegyeztek
volna.Csakhogy egy m6sik, erdsebbirdnyzat- ehheztartozotta gdrdais - az egyeduralom visszai4llft6s6t
stirgette.Ostermannis ennek volt a hfve. Hfrek terjedtekel Annaj6 sz6nd6kair6l.
M6rciuselejdn800 szendtords nemesjelent
meg az udvarban,6s azt k6rtdk, Anna vonja visszaa kondfci6kat.A grirdatisztekis ezt ig6nyelt6k.Anna kineveztea gdrdaparancsnok
6v6 Szergej SzaItikov tilbornokot, an6lkiil hogy a Tandcsbeleegyezdsdt
k6rte volna. M6g
azona napon, nlhdny 6ra mrilva egy nemesikiildiittsdgjelent meg el6tte,
6s 6tadott egy kdrv6nyt, amelybenaz autokrdciavisszadllit6sdtsiirgett6k.
Anna, akinek volt 6rz6kea te6trdlisjelenetekiriint, azonnalodahozattaazt
a bizonyosfr6st, ds a jelenl6v6k szemelfittfua szdjjeltdpte.Ezzel az autokrdcia ism6t helyre6llt.Moszkvdt a hfr hallat6rakivil6gftottdk.Val6szinfrleg
nem fels6bbrendeletre,a moszkvainemess6g
val6ban6szint6n<irtilhetett
annak,ami tijrtdnt. Elv6grehelyredllta rend,az uralkod6tsemmifdlettirv6ny
vagy felt6tel nem ktiti. Csak 6t 6vvel vagyunk I. Pdter halilla utdn, az autokr6ciahagyom6nyam6g 61.Egy oligarchikusuralom rdvdn,amilyen a
Tan6csdvolt, a nemess6gsz6leskorei a konzervatfvarisztokrat6kuralmaal6
keriiltek volna.
Megint a nemessdg
kdpvisel6i6s a gdrdasz6lt bele abba,ki legyenaz
uralkod6. Az elvdrils az volt, hogy Anna majd valdban maga uralkodik.
Espediga nemess6g
6rdekdben.
Ai ut6bbinugy.iaUOt
megval6iult,az elIbbi
m6r j6val kev6sb6.
Anna a nemess6g6s a gfudaakaratdb6lkeriilt uralomra.Ldthatta,milyen
kdnnyenfordulhat a sz6l.Bizalmatlanvolt tehdta nemess6ggel
szemben.
A kurlandi udvarbanndmetekvett6k kdriil, s ezt folytatta most is, azokban
megbfzott.A balti n6metb6r6k ezzel jelent6sszerephez
jutottak az orszdg
korm6nyz6s6ban.
Mindenekel6ttAnna kegyence,Ernst Johann von Biihren
bdrd (Birennek is irta mag6tolykor). Oroszorszdgban
Biron n6ven vdlt ismertt6.Ez voltak6ppenegy franciael6kel6nemzetsdg
nevevolt, Biron szerette rigy feltiintetni, hogy innen szdrmazik,6tis vette a francia csal6dcimerdt.Annatitkdravolt Kurlandban,onnanemelkedett
fel kegyenc6v6
(obb
udvari kijr<ikbenm6suttis fgy jeltiltdk a bizalmaskapcsolatot).
Biron nem volt egy rij Mensikov abbanaz firtelemben,hogy csakugyan
6rdembenfoglalkozott volna az illlamigyekkel. Ezeket tovdbbrais Ostermannintdzte.Mfikijd6s6tgr6fi cfmmeljutalmazt6k.Jelent6sszerephez
jutott
m6gegy mdsikn6met,a nemis balti,hanema messziHessenb6lval6Burckhard Christophvon Milnnich. Tdbornagyicfmet kapott,6 lett a katonaikoll6gium vezet6je.Poroszfegyelmet vezetettbe a hadseregben.
Az oroszok
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6rz6kenysdg6nek
megkfm6l6se6rdekdbenel6rte,hogy az orosz sz6rmazdsd
tisztek frzet6s6ta ktilfcildiek illetmdny6velazonosszintreemelj6k.(Milyen
furcsas6g,az oroszokaddigcsekdlyebbfizetdstkaptak.lgaz, a kdpzettsdgiik
is alacsonyabbvolt.) Egy balti bdr6, Nikolaus Korf lett az Orosz Tudom6nyosAkad6miaelntike (otthon €rezhettemagdta sok n6metakaddmikus
kiizdtt), k6s6bbdiplom6ciaiszolg6latbantev6kenykedett.
A18. szLzadaz orosznemess6g,
az egykoriszolg6l6nemess6g
felemelkeddsdneka kora, l6thattuk, mdr P6ter 6ta. Ebben a vonulatbanjelentds
tov6bbi l6p6svolt Anna 1736-bankiadott rendelete,amely a nemesiszolg6lati ktitelezetts6gszigordtenyhitette.Ha egy csalddbantiibb firigyermek
volt, a legfiatalabbmentesiilta szolg6latal6l, otthon maradhatotta birtok
iigyeinek int6z6s€re.A szolg6latiid6t 25 €vre korldtozta,de val6j6bana
nemescsak 55 6veskordbanvonulhatottvisszaa kdz6lett6l.Ez a rendelet
felszdmoltaP6terintdzkedds€t
arra vonatkoz6lag,hogy a nemesibirtok csak
egy tagban6rdkithet6; ezentil a ftgl szokdsoknakmegfelel6ena f6rfi iirtikdsdk ktiztjtt fel lehetettosztani.M6s k6rd6s,hogy Pdterrendelet5tval6j6ban addig sem tartottdkbe szigordan,hanemvalamilyenformdbanmegkeriilt6k. Mdg l73t-ben l6trehoztakegy tisztiiskol6t,a nemesekfiai itt tanulhattr4kmeg a katonai mestersdget,s innen mdr tisztekkdntkeriiltek be a
hadseregbe,
nem ktizkatonak6ntkezdtdk,mint m6g P6teridej6ben.
A nemessdghez
val6 viszonynakez volt az egyik oldala,kdts6gteleniila
fontosabb.De Anna korm6nyzat6nakoroszokir6nti bizalmatlans6gaod6ig
ment,hogy az egyescsalddokkalszembena terrort is megengedte
mag6nak.
Kiiliintjsen a rdgi hercegicsal6dokellen irdnyult ez, 6si hagyom6nytkdvetve. Ttibb ezer embert taft6ztattakle, nemcsaknemeseketpersze,ahogyaz
az 6llit6lag 20 000 f6, akit ez alatt az lvtized alatt Szib6ri6ba szdmfrztek,
ugyancsaknem csup6na nemess6gkdr6b6l keriilt ki. Ennyi nemesnem is
volt az orsz6gban.
Folytat6dotta P6ter dltal tdmogatottnyugatiasod6s,
amely els6sorbana
kiils6sdgekbennyilv6nult meg. Az udvarban,a hadseregben
nyugati m6di
szerint illett tiltdzkiidni, olykor m6r a vid6ki udvarhdzakbanis. Nyugati,
termeszetesen
francia ruh6kat meg 6kszerekethordtak, francia bftorokkal
rendezt6kbe a szentpdtervdripalot6kat,francia m6dra tartottak b6lokat.
Mindez igen sok plnzbe keriilt. A nyugatr6ljdtt keresked6kmeg ugyancsak
meggazdagodtak
ezen a divaton.
1740.okt6berv6g6nvese-vagy epek6b6ntalomban
meghaltAnna. Mivel a kondfci6k m6r nem kdtiittdk, hal6la el6tt kijelblhette az ut6dj6t. N6v6rdnek,ugyancsakV. Ivdn le6ny6nak,Katalin mecklenburginagyhercegn6nek az unokdjdraesetta vfllasztds,aki mdg egy6vescsecsem6sem volt,
de Iv6n d6dunok6ja.Anyja, a braunschweigi
hercegfelesdge,Anrn lzopoldovnalett helyettea r6gens.Az eg€szAnna 6s Mtinnich tisszefog6sdnak
az eredmdnyevolt. R6viddela cs6sz6rn6haldlaut6n Biront letart6ztattik,
6s term6szetesenszdmfrztflkSzib6ri6ba.Biront eredetilegfelndgyeldsre
ftdltek, Szibdria a kegyelemvolt szdm6ra.N6h6ny naptard hivatalosanis
Anna lett a r6gens,f6rje pedig, Anton braunschweigiherceg generalisszi258

musz cfmet kapott.Most Miinnich kezdbendsszpontosult
a hatalom,elsd
miniszterk6nt6 irdnyftottaaz 6llamtigyeket.A hercegip6r a szentpdterv6ri
palotdban6lt, gyakorlatilagmindenkit6lelszigetelve.A ptinkdsdikirdlys6g
alig egy 6vig tartott.
A g6rdaugyanismegint eldgedetlenkedett
az rij uralommal.Alig szabadultak meg Biront6l 6s a n6metekt6l,most megint a ndmeteklettek az urak.
T6ved6svolna perszeebbenvalamif€lekorai orosznacionalizmustlatni. Itt
egyszerfiena ,,m6sokkal",az idegenekkelszembent6pl6lt ellenszenvj fltszott
szerepet,amely nagyon 6si 6s emberi jelens6g.A gdrdatiszteklegfeljebb
franci6ul tudtak, n6mettil nem, a g6rdatagiai meg csak oroszul.Mi6rt szerett6k volna a r6gensn6t,aki viszont nem tudott oroszul?
Az ellenszenvmdgiitt kiilpolitikai t6nyez6kis meghriz6dtak.Mint majd
l6tni fogiuk, a francia diplom6cianem t6tlenkedett,a svddekis beavatkoztak. l74l decemberelej6n a gdrdaa rdgensip6r ellen fordult. Egyszerre
felfedeztdk,hogy nemcsakIvdnnak voltak lednydgiut6dai. Hiszen itt van
Erzsdbet,aki rdaddsulI. P6terle6nya.S ha mr4rn6uralomvan, legyen legal6bb hazai.
Erzs6betmegfg6rte,ha csdszdrnllesz,nem hoz hal6losft6leteket(s ezt
val6ban meg is tartotta, bdr a kinzdsokt6l az1rt nem riadt vissza).A r6gi
naptdr szerint a november24-16125-re vinad6 6jjel kett6kor a Preobrazsenszkij-ezredkasz6rny6jdba
indult, a katon6k 6l6re6llt, onnana palot6ba
ment. Anna Leopoldovn6t6s flrjdt, valamintMiinnichet, Ostermanntletart6ztattSk6s szdmfrzt9k,
a cs6sz6ricsecsem6ta Pdter-Pdl-erddbedugtdk.ott
ttilti eg6szifjris6g6t.sorsa szomorriv6get6r. Amikor majd II. Katalin idejdn
megpr6b6ljdkkiszabadftani6s fell6ptetnia csdszdrndellen, sziik6sikfs€rlet6nek goly6 vet vdget. vI. Ivdnt ennekmegfelel6ennem is szoktdkszdmon
tartani az oroszuralkod6k sor6ban.Mindenesetrea f6vdrosbanigyekeztek
v1geznia ndmetekkel,hdzalkatkirabolti4kvagy elpusztftottdk.
Ismdt egy gy6ztespalotaforradalom.
Es mindegyikndhdny6ra alatt lezajlik, ha ugyan nem percek alatt. Mindez a flvdrosban megy v6gbe, a
f6vi{rosonkfviil mindenkitudomdsulveszi6s belenyugszik.
Egy eur6pai,ha
fgy tetszik, eur6zsiaibirodalombann6h6ny tucat vagy legfeljebb ndh6ny
szdzemberddntaz egdszbirodalomsors6r6l.Mi lehetenneka magyardnata?
Avfilasz€rt az orosztdrsadalomszerkezet€t
kell megvizsg6lnunk.

A hagyom6nyos
tdrsadalom
A GAZDASAGI
ELET
Termdszetesen
nem lehetnekpontosadatainka lakoss6gl6tsi6m6r6l,csup6n
becsl6sekre
szorftkozhatunk.
Az 1760-as6vek elej6n20 milli6val kel Jz6molnunk, 1796-banez mdr 36 milli6ra n6tt, ebb6l L2 milll6an a Fekete-tenger 1szakipartvid6k6n,meg a lengyel 6llam feloszt6sdvalszerzettteriileten
6ltek. Igy a szdzadvlgdre miir oroszorszdgvolt a legnagyobbldlekszdmri
6llam, mdg a sfinin lakott Franciaorszdg26 milli6j6t is feltilmrilta. Tertile-
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kiv6tel6t6nek nagy kiterjed6semiatt a ndpsfrfisdga balti kormdnyz6s6gok
vel alacsonymaradt.
volt, a laA gazdas6guralkod6 figazataegy6rtelmfiena mezdgazdasdg
pedig
koss6gk6zel90Vo-aebb6l6lt meg. Amezdgazdas6gnak
a lehet6s6geit
az idfjdrds ugyancsakmeghatdrozta.A fiildmfivel6sre alkalmas id6szak
mintegy n6gy-tit hdnaprakorl6toz6dott,az 6v nagyobbikfeldben a szdnt6
mfiveldselehetetlenvolt. A b6ven term6 fekete fiildes dvezetcsak korszakunk v6g6nkertilt az flllamhoz,olyan gydr n6pessdggel,
hogy m6gkiilftildr6l
is kellett telepesekethozni. A ftjldmfivel6sf6 termdnyea gabona,ezenbeliil
a rozs 6s a zab. Fdld ugyan volt b6v6ben,takarmiinytis lehetettvolna termeszteni,de ez csak egyesvid6kekrevolt jellemz6. Az ist6ll6z6 illlattartds
mdg ismeretlen,nagy takarmdnyk6szleteket
nem is tudtak hol t6rolni. Csak
a legsziiks6gesebb
fillatilllomdnytartdsdravolt m6d, amelyik a fOld megmrivel6s6hez
kellett.A mfveldsf6 formdjaa k6tnyom6sos,
amikora ftild egyik
fel6t bevetettdk,a m6sikatugaronhagyt6k,a kdvetkezd6vbenpedig cserdltek. Az enn6l fejlettebb,Eur6p6banmdr a kciz6pkor6ta ismeretesh6romnyom6sosmrivel6sim6d - a ftildnek csak egyharmadamaradugaron,a
mi4sikk6tharmadbatavaszi
6s 6szi gabondtvetnek- itt m6g alig terjedtel.
A megmfiveldseszkiizeikezdetlegesek
voltak, a vaspapuccsal
ell6tott faeke
a legfontosabb.Az alacsonyterm6s6tlagegyik okak6ntemlfthetjtik,hogy a
ftjldet nem lehetetttrdgydzni,hiszennem volt el6g6llat.Az elvetettmagnak
csaka 3-4-szeresetermettmeg.Mfg azonosnagys6griteriiletr6l ekkor Franciaorsz6gban100 mdzsdttakaritottakbe, Oroszorsz6gban
ez a szdmcsak40.
jellemz6 a kdziiss6gigazA kdz6ps6,eredetioroszteleptil6steriiletekre
d6lkod6s,a falukoziiss6g,a hfres oDscsina.A megmfvelhetl teriletet az
egyes gazdasdgokkiizt osztottik sz6t. Mivel ez a teriilet, valamint a falu
lakossdgdnaka szdmais vdltozott,ezdrt szabdlyosiddktiztjkben,nagyjdb6l
20-25 6venk6nta feloszt6stmegism6teltdk.
perszeesetleg
Az rijraoszt6sn6l
eg6szenmdsholkapotta parasztfdldet,amelyrigysemvolt az 6v6, hanem
javftdsdr6l
a kdzdssdgl, ezdrt nem sokat ttir6diitt a fiild karbantart6s6val,
meg v6gk6ppnem lehetettsz6.
H6t a nagybirtok?Hiszenv6geredm6nyben
majdnemaz eg6szmegmrivelt
fijld a nagybirtokkez6nvolt. Ezenbeliil, ezt most mdr tudjuk, a votcsina6s
pomesztye
(a kiiz6ps6sdvban
kett6ss6ge
megszfint.
A v6ghetetlen
erd6s6gek
legal6bba fdld egyharmada)
is a nagybirtoktulajdon6ban
volt, az obscsina
csakhaszn6lhatta.
Az a kelet-eur6paijelensdg,amelyetmajorsdgigazdillkod6snakneveziink,Oroszorszdgban
m6g csak megindul6banvolt ebbena
szdzadban.Ennek l6nyege,hogy a megmfiveltftild egy rdszdta fdldesrir
saj6tkezel6s6be
veszi,a jobb6gyokrobotmunkdj6val
mfiveltetimeg, a term6sjelent6sr6sz6tpedigdrubabocs6tja.Csakhogykinek adjael, hov6sz6llftsa?A balti kormdnyz6s6gokban
ez nem volt probl6ma,csaka legktizelebbi
kikiit6be kellett elvinni. Amfg azonbana Fekete-tengerpartja m6g idegen
kdzbenvolt, a tengerenmeg a ttirtjk volt az itr, ez a lehet6s6gnem l6tezett.
Ezdrt is ttirekedetta kormdnyzatd6l fel6.
Bizonyosmunkamegoszt6s
a mezflgazdasdgon
beliil mdr ebbena szdzad-
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ban megfigyelhet6,hogy azutdna kiivetkezdsor6nvdljdk hangsrilyossd.
A balti tertiletek meg a hozzdjukkiizel es6k az 6n. ipari ntiv6nyek (len,
kender)termel6s6rerendezkedtekbe,az dghajlatis kedvezettennek,a kiviteli lehet6s6gekis. A kdzpontiteriiletekenink6bbgabon6t(helyenk6ntkiilest
is) termesztenek,
a d6lkeletiteriiletekenviszontaz im6ntmondottakellen6re
el6retiir6ben volt az 6Llattart6s.
Az ipar teriilet6na jiiv6t tovdbbrais a manufaktrirakdpviselte.Pdterut6n
ugyan eleinte csiikkenta sz6muk,a kormdnyzatj6 ideig nem iigyelt rajuk.
A szdzadv6g6n az akkor megl6v6 manufaktfr6k 6s gy6rak 80%o-aP€ter
idej6benm6g nem l€tezett tr. Katalin idejdbenaz illlarn megint ilsztdndzteaz
ipari termel€st,az 1770-es6vekbenaz eddigiekmell6 felsorakozotta pamutipat, a szdnadv6g6npedigrijabblendiiletetvett a vdszontermel6s,
megintcsak
katonaiokokb6l, hiszena floft6naknagy sziiks6gevolt 16.A manufaktfr6k
tulajdonosaitarka csoportotalkottak:tov6bbrais sok volt ktiztiik a fiildesrir,
de mi4r a v6rosi keresked6,s6t a gazdagparasztis. A munkaer6tsokdig
jobbdgyokadtdk, de egyre tiibb lett a
tov6bbrais az fn. posszessziondlis
b6rmunk6s,ardnyuka v6szoniparban
a szflzadutols6 6vtized6benmdr 65Vo.
A manufaktriramellett mfiktidtitt a hagyomi{nyosvdrosi k6zmfiipar,a mesters6gesenl6trehozott(6s ez€rtkev6ss6mfiktiddkdpes)c6hekkereteinbeliil.
A szdzadv6g6nmintegy350 000 volt a kdzmfiveseksz6maa legkiilonbdz6bb
ipar6gakban,
amelyeka lakoss6gmindennapisziiks6gleteit
el6gftett6kki.
Yolt az iparnakm6gegy harmadik,jelent6s6g6ben
egyreb6viil6 ilgazatais,
a hd"r:iipar.Ldttuk m6r, hogy a parasztoknakaz 6v 6-:7 h6napjdbannem volt
dolguk a szint6n, azlrt - kiiltindsen a kev6ss6term6 ktizponti teriiletekenhdziiparralfoglalkoztak,szersz6mokatgy6rtottak,fafaragdsokat,bdtorokat
kdszftettek,meg sok minden egyebet.Termdszetesen
nem saj6t sziiksdgleteikre, hanempiacra,s ebb6l nemjelent6ktelenhasznotis hrizhattak.
A belkereskedelem
sok esetbennem haladtameg a vi{ros 6s falu kdzti,
mdr a ktiz6pkor 6ta ismert egyszerficser6t.Az imdnt jelzettkezd6d6munkamegoszt6sviszont m6r nagyobbmennyisdgekforgalm6tig6nyelte,ennek
pedig az orszi4gosvds6rokfeleltek meg, tdbbnyirenagyobbvdrosoktertilet6n. Perszea kflt f6vdrosbanmeg a balti kikittdkben a bolt is megjelenta
k6zmfivesekdmellett, ahol mdr egyfajtaszakosod6s
is bekiivetkezett.AkEt
f6vdrosbannagy 6ruh6zakis l€teztek,amelyekvoltakdppenszdmoskiskeresked6tegyesftettek,olykor m6g a szabad6gbolt alatt. A szentp6terv6ri
gosztyinijdvor kdztiu,ka legismertebb.
A kiilkereskedelema balti tengerikiktit6kijn 6t zajlott.KiiltintjsenKatalin
idejdn akormdnyzater6senszlpitetteaz adatokat,6s aktfv kiilkereskedelmet
mutatott ki, pedig val6j6banttibb volt a behozatal,mint a kivitel. Mert
hiszenmit lehetettexportdlni?Nem annyiragabon6t,hanemipari ntiv6nyeket,6ptiletf6t,a fafeldolgoz6scikkeit, szib6riaisz6rm6ket6s hasonl6
6rukat, teh6t nyersanyagokat,
nyerstermdnyeket.
Behozni meg luxuscikkeket lehetett,els6sorbanFranciaorszdgb6l,
de m6s nyugati teriiletekr6l
is, ruhanemrit,bftort, 6kszereket,a mindennapif6nyfiz6scikkeit. Ez is a
kiktit6ktin 6t jiitt, de szildrdana kiilftildi keresked6kkezdbenvolt, azok
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ftjl6zt6k le a haszndt.Az 6llam sem volt szer6ny,abehozatali v6m az 6ru
6rt6k6nek40Vo- iligterj edt.
Hitel irdnt m6g nem sok volt a kereslet.Ez az uzsordsokkez6benvolt,
akik nagyj6b6l6vi ZlVo-oskamatotszedtek.A kormdnyzatez1rthfvta 6letre
a Nemesibankot 6s a Parasztbankot,ezek8Vo-raadtak kdlcsiint, tehdt 16nyegesenkedvez6bbfeltdtelekmellett.
A forgalombanl6v6 p6nz eziistrubelekbdl6s r6zkopejkdkb6l6llt, IL Katalin t6rt 6t 1768-banaz eziistdthelyettesft6(6s eziistrevdlthat6) papirp€nzre.Ez kiinnyebbenvolt kezelhet6,mennyisdge
kezdetben150 milli6 rubelt
tett ki, 6s ez a szdzadv6g&e 2I2 milli6ra ndtt. De nem mutatkozottirdnta
olyan bizalom, mint a tdnylegesezistplnz ir6nt, drfolyamanem sokkal a
kibocs6t6sa
utdn68Vo-6ra
csiikkent.
Mindez persze a gazdasdgi6let vdna csup6n,de sejteni engedi, hogy
valamelyestmdr mutatkoznaka modern mezlgazdasdgcsirdi. Ez derill ki
akkor is, ha a tdrsadalmiviszonyokatnlzziJ,k.
A TARSADALOM STRUKTURAJA

A t6rsadalomals6 rdtege,a paraszts6gh6rom csoportraoszlott.A nagyobb
fele fiildesriri parasztvolt, szdmuk6ppenebbena korbanntjvekedett,amikor
az uralkoddk nagy szi{mbanadomdnyoztak
el jobb6gyokat,perszeftilddel
egylitt,felt6telezhet6en
milli6s sz6mr6lvolt sz6.A m6sikcsoportotaz rtn. 6llami parasztoktett6kki, az egdszjobb6gys6g
mintegy40%o-a.Ezar6teg6ppen
ebbena szdzadban
alakultvalamelyest
egys6gess6.
Tagjaitf6leg 6llamik6zben
l6v6 jobb6gyokmeg egykori szabadparasztokalkott6k.A harmadikcsoport
m6r kisebb lltszdm:d:az uralkod6csal6d
birtok6banl6v6 jobb6gyokatfoglalja magdban.Helyzetiik er6seneml6keztetaz illlami parasztok6ra.
Ak6rmelyik csoportr6llegyen sz6, szolgilltat6sokkal
mindegyik tartozott
az illlamnak,n6melyekpedig a f<ildesrirnak
is. Az 6llammal szembenilegf6bb kdtelezetts€gafejadi volt, ezt p6nzbenkellett fizetni, m6rt6keenyh6n
emelkedetta szdzadsor6n.Enn6l fontosabbaka fdldesrirnakj6r6 szolgilltat6sok.Minthogy ezeketsemmifdle6llami szabillyozds
nem rendezte,m6rt6kiik a f6ldesuraktink6nydt6lfiiggtitt. Ennek megfelel6enigyekeztekis folyamatosanemelni, de rendszerintmindegyik fajt6b6l keveset,nehogyfelkel6s tdrjtin ki. A h6rom forma kiiziil a term6nyszolgdltatds
viszonylagjelent6ktelenvolt, tdbbnyirea fiildesfri gazdas6got
kellett dlelemmelell6tni.
J6val fontosabba m6sik k6t forma, a robot €s a p6nzjdrad6k.A korabeli
orosz sz6haszniflatvoltakdppenezt akettlt ismerte,barscsina6s obrok n6ven.A robot heti mennyis6geel6gg6v6ltozatosvolt, a ftildesurakig6nyeinek
megfelel6enk6t-hdromnap.A balti tertiletenenn6lj6val tiibb is lehetett,ami
perszecsak dgy k1pzelhet1el, hogy a csal6dtiibb f6rfitagja is teljesftette.
srilyos teherr6majd csak a majors6gigazdillkoddselterjedds6velviilik, inkdbb m6r a kiivetkezd{vszdzadels6fel6ben.Az obrok, tehdtapfinzszolgilltatds(gyenyezsnijobroknakhfvt6k) a szdzadderek6n2 rubel volt, a szdzad
v1g&e m6r 5 rubelreemelkedett,de enn6lj6val tiibb is lehetett.A kev6ss6
term6 kdzponti teriileteken,ahol, mint l6ttuk, a parasztihdniiparterjedt el, a
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fdldesuraka parasztijiivedelmekhezszabtdkaz obrokot, igy u akdr az 1000
rubelt is el6rhette,perszeezek kivdteles esetekvoltak. A fdldesrir a szolgiltati4sokataz egyesgazdas6gokar6ny6banszedte(az flllami fejad6t az obscsina
ftzette, szavatolt6rte, 6s magaosztottasz€taz egyesgazdasdgokkiizott). Az
dllami parasztok6ltal6bancsak plnzzel tartoztak,j6r6szt rigyis olyan - pl.
gyengevolt.
1szaki- tertiletekenlaktak, amelyekterm6k6pess6ge
jobb6gyokr6l,akik szolgdltatdsik6Kiiltin kell sz6lni a posszesszion6lis
telezetts6giiknek
a manufaktrirdkban
vdgzettmunkdvaltettekeleget.Egyszerfi esetben,ha a fdldesrirsaj6tmanufaktrirdjdban
dolgoztak,elvbenez robotmunk6juknakfelelt meg. Katalin alatt lehets6gesvolt m6r egdszfalvak kirendeldseilyen munkfua.Egyre tiibbsziirfordult el6, hogy keresked6kvagy
m6sokmanufaktrirdjdban
dolgoztak.Munkdjuk6rta tulajdonost6lb6rt kaptak, 6s ennek egy rlszflt fizettdk meg obrokk6nta ftildesrirnak.Ehhezannyit
kell hozzdffizniink,hogy a baltikumi helyzetink6bb a poroszorszilgira6s a
mecklenburgiraeml6keztetett,a heti sok robotnappal,amelyeta nagycsal6d
egyesfdrfitagjai r6ttak le. Aktinnyfi 6rt6kesft6silehet6sdgekre
val6 tekintettel itt a majors6gigazdasdgel6gg€elterjedtmdr.
Meg kell emlftentinkm6g a jobbdgyokaddsv6tel6t.
Minthogy a jobb6gy
teljes m6rt6kbenura tulajdondnakszdrnitott,a ftildesrirszabadonadhatta6s
vehette.A korm6nyzataz6rt arra tdrekedett,hogy az addsv1tela fiilddel
egyiitt ttirtdnjen, csakhogya szdnadv6ge fel6 m6r egyre gyakoribb6vdlt
ennekaz eller*ez6je.Modernitds6s kiiz6pkor sajdtos6sszefon6d6sa,
hogy
fjs6gokbanhirdettekmeg elad6jobb6gyokat,felsorolvael6nyeiket6s hogy
mi mindenhez6rtenek.A korabeli Eur6p6banez mdr elk6pzelhetetlen
volt.
Egy l6lek fttlddel egyiitt a szdzadderekdn30 rubelt 6rt, a szdnadvdgdnm6r
szdzat.Aki regrutdnakalkalmasvolt, az$rta szdzadv6g6nm6g 400 rubelt
is megadtak.1754-benaz akkori revizi6alkalm6valT,2milli6lelket, vagyis
feln6tt f6rfit sz6moltak6ssze,ez a csalildtagokkal
egyiitt val6banaz akkori
n6pess6g
nagy tdbbs6g6ttetteki.
Az 6letm6dterm6szetesen
nagyonprimitfv volt, a parasztok,ha nem is
fdldbe v6jt kunyh6kban,de nagyon egyszerfihrizakbanlaktak, sokszor a
j6szdggalegytitt. Mentalit6sukjellemz6je a meghuny6szkod6s
a f<ildesrir
el6tt, akit Isten rendelteliilj6r6nak,ahogya cdrt is, aki mindig j6, legfeljebb
a tan6csosairosszak.Ett6l a tisztelettud6magatart6st6lcsak nagy megrdnk6dtatdsokidejdn tertek el, parasztfelkel6sek
alkalm6b6l,amilyenP6ter6ta,
mint l6tni fogjuk, mdr csak egy volt, Pugacsovd.
A paraszthi4boni
a v6gs6 eszkdzvolt, akkor is csak a kiizpontt6l t6vol
es6 viddkeken.De ismert egy m6sik m6dja az ellenilllilsnak,a parasztisziik6s a peremteriiletekre.Ebben a szdzadbanmdr tiz-, sdt taldn szdzezrlvel
v6lasztotti4k
ezt az utat. Az Ur6lban,a Volgaals6 foly6samentdnekkoriban
az ott mfikdddmanufaktrirdkb6rmunkdsaiilyen sziikiittjobb6gyokb6lkeriiltek ki, akiket messze616ftildesuruknem tudott visszaszerezni.
A szdktittjobbdgyok szdmdraszdzadokon6t nyitva 6llt a lehetds6g,hogy
kozr{knak6lljanak, csakhogyezt a szelepeta korm6nyzatmdr rdg6tabedugaszolta.A Jajik menti kozi4kokszabads6gdt
Pugacsovlever6seut6n sztintett6k
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meg,n6h6ny6v mrilva az djonnanszerzettukr6nteriiletekenis felszdmoltdk
a szabadktilttizdst.
Ha viirosokr6l beszdliink,fel kell hagyni eur6paifogalmainkkal.Szentp6tervdr val6ban eur6pai vi4rosvolt m6r a szdzadderek6ra,nem csek6ly
tflz6ssal ,,EszakVelenc6j6nek"is neveztdksz6mosfoly6ja 6s csatorndja
miatt. A palot6krusztikusbarokkjaEur6p6raeml6keztetett,
nem is besz6lve
a fels6 ktirdk 6ltdzkdd6s6r6l6s szokdsair6l.A m6sik f6v6ros,m6g mindig
a korondz6vi{ros,
Moszkvais inkdbbvdrosvolt, bdr mdr sok orientdliselemmel tarkftva.A balti kikitt6k n6metpolg6rsdgukkal
ugyancsakeur6paiv6rosoknak min6siiltek.Csakhogyezekentrilmen6enm6r csupdnnagy kiterjed6sfi falvakat taldlunk,amelyekvdrosoknakszdmftottak.A ktiz6pkori teleptil6steriiletenl6teztekm6gaz egykori fejedelmikiizpontok,mindegyikkisebb
vagy nagyobbKremllel,vagyiser6ditmdnnyel.
Ahol ilyen nem volt, ott a kormdnyz6ipalotameg n6hrdnyktizdpiilet 6s mindenk6ppena kasz6rnyajelentette
a v6rost, ktirds-ktirtil paraszti fah{zakkal m6g akkor is, ha ezekbenvi{rosi
polgi{rok,k6zmfiveseklaktak.A vdrosa legjobbesetbena k6zmfivesiparkiizpontja volt, ez pedig tiibbnyire csak helyi, parasztisziiks6gletekretermelt.
Az igazi v6roslak6kvoltak6ppena keresked6kvoltak, az ipaft riz6khiiz hasonl6anfeliilr6l kdnyszerftvec6hekbe,gild€kbe. Soknak kiiztiltik komoly
vagyonavolt. Csakhogyez az lletm6djukonvajmi kev6ss6l6tszottmeg.
A nyugat-eur6paiburzsodzifithidbakeresn6nkitt. Mdg tal6n a parasztokndl
is megal6zkod6bb,
tisztelettud6bbvolt ez a polgdrsi4g,
kell6 ilhitattala cdr
ir6nt, ahogy egymdsktizdtt rdgiesenmdg neveztlk. Az uraknak,ha net6n
tal6lkoztakveliik v6letleniil,termdszetesen
utat engedtek.A megl6v6rendszerbem6g a parasztokndlis sokkal ink6bb belenyugodtak.A 16. szilzadi
hdzirend,a ,,Domosztroj"szab6lyait6hftatosanbetartotti4k,
elj6rtakaz istentiszteletekre,mint a parasztok.L6t6kitriik ezekln nem terjedt tril.
Tiibb fantdziavolt a v6rosi als6bbrdtegekben,c6hleg6nyekben,
napszdmosokban,a Volga menti vdrosoktutajoz6iban,rakod6munk6sokban.
Ilyenb6l a k6t f6vdrosbansemvolt kev6s.Koron6z6sokn6z6ikdnt6pprigylehetett
veliik szdmolni,mint vdrosipogromokbana ndmetek,a zsid6k, iltaldbanaz
idegenekellen. A parasztoknem ismertekidegeneket,legal6bbisaz orosz
ttjrzsteriileten,a v6roslak6km6r inkdbb, kiiliiniisen a kik6t6kben,a volga
mellett 6pprigy,mint a Baltikumban.Gyfiltilt6k is 6ket kem6nyen.
Kiiltin kell besz6lnia paps6gr6l,most mdr nem mint az egyetlen6rtelmis6gi r6tegr6l.A szerzetes
paps6ghosszriideig nagy hatalomvolt, de a
kolostorokszekulariz6ldsa
megfosztotta6ket ett6l. A kolostorokbanszeml6l6d6 dletet 6lve 6s a nagyonhosszriliturgi6kon szerepelvem6g er6s befoly6st gyakoroltaka hfv6kre, mdrpediggyakorlatilagmajdnemmindenki az
volt. Kiiziiliik keriilt ki a f6papsdg,a piisptikdk, ersekek6s metropolitdk,
akik a vil6gi papsdgotkorm6nyozt6k.Tiibbnyire mfivelt emberekvoltak,
sajdtszakm6jukonkfviil 6ltal6bana kdzmrivel6ddsben
is szerepetj6tszottak.
A vildgi papsdg,a falusi p6p6k ezzel szembenigen alacsonyszellemiszfnvonalat k6pviseltek,szegdnyekis voltak, tehdt r6szorultaka hfvekre,ki is
haszn6lt6k6ket, de ebbena szdzadban
m6g nagy a tekint6lyiik.
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akdr vil6giakr6l van sz6,f6 teend6jiika liturgia elAkdr szerzetesekrdl,
lfitdsavolt,ez vetteig6nybeidejtikj6 rdsz€t.Az ortodoxistentiszteletamaga
mozgalmassdgdval,
els6sorbanformdival,kiilsds6geivelkdttitte le a hfveket.
Ezdrt is volt olyan jelent6s az ikonok tisztelete.Nemcsaka templomokban
szerepelteka falfestm6nyekmellett, hanem ahdzakbanis, m6g a legszegdnyebb parasztihflzbanis ott rillt legal6bbaz istensziil6ikonja. A szentsarok
perszea palotrdkb6lsem hidnyzott.
Pdter6ta az ortodox egyhdzmdr egyszerfien6llami int€zm1nyis, rendela hfvdkkel.Nem
tetdsea megl6v6rendszerfenntartiisa,ennekelfogadtat6sa
rdtegei
is volt nagyon nehlz ezt a funkci6t ell6tni, a lakoss6glegsz6lesebb
mfu r1g6ta interioriz6lt6kaz uralkod6naksz6l6 feltdtlen tiszteletet.Nagy
hat6st6rt el ugyanakkora nyugati egyhdznak6s ezzel egyilltalilbanminden
nyugatr6ljiiv6nek a gyfildlet6vel.A keleti egyhdzeretneknektekinti a nyugatit, nem csup6nszakaddrnak,
mint a nyugatia mdsikat.Ez a gyrildletvagy
form6j6ban
idegenked6sa Nyugatt6l m6g sokdig az
legaldbbis enyhdbb
gondolkod6s
marad.
orosz
egyik alapvet6jellegzetessdge
A tdrsadalmihierarchiacsdcs6na nemess6g6llt, az els6 rend,a tulajdonk6ppenipolitikai oszt6ly.Legfeliil a csdsz{i csal6dnagyhercegeivel
6s nagyhercegn6ivel,nagy birtokokkal, amelyektekintdlyesjtivedelmet biztosftottak
sz6mukra.Dinasztikushdzass6gaik
hilfdldi uralkod6hdzakkaltdbbszdrel6fordultak,de csaka protestdnsokkal.
Aki beh6zasodott
a Romanovokkdz6,annak
fel kellett vennie az ortodoxiilt, mdg rij nevet is kapott. Tiibbnyire n6met dinasztidktagjaival kittdttek hdzass6gokat,
hiszen azok 6ltal6banprotesti4nsok
voltak, az ugyancsakprotestdnssv6dekazonbanellens6gneksz6mftottak.A
bironi korszakut6n fgy a n6metbefolydstov6bbrais megmaradt.
Az eur6paidrtelembenvett f6- 6s ktiznemessdg
termdszetesen
itt is megvolt. Az arisztokrati{ksor6banhdrom csoportotis meg lehet kiilOnbdztetni.
Az egyik a hercegicsal6dokcsoportja,mdg a Rurik-dinasztiaegykori r6szfejedelmeineka leszdrmazottai,elvben tehdt a legel6keldbbr6teg. Az idetaftoz6kt6bbs6geel6gg€szegdnyvolt, mdr csak n6h6nyszin jobbdgyl6lekkel, a gazdagcsal6dkivdtelnekszdmitott.L6tszdmbanvalamivelkevesebben
voltak a balti, teh6t ndmetf6nemesek,b6r6i cfmekkel,meg a P6ter 6ta kialakul6 rij arisztokrdcia,6ltal6bangr6fi cfmmel. Ok a szdzadnagy haszon6lvez6i,akiknek az uralkod6k ezer, s6t tizezerszdmosztogatt6ka jobb6gylelkeket. Ez a gazdagrdteg volt a tr6n legf6bb tdmasza,a f6mdlt6sdgok
tdbbnyire ktiziiliik keriiltek ki, hiszen 6k voltak legink6bb lekiitelezve a
rendszernek,amelyt6l mindentkaptak.Ismert mdg egy harmadikcsoport,a
nem titul6ris arisztokr6cia,tdbbnyire a r6gi boj6rcsal6dokleszdnmazottai.
Termdszetesen
6k is a korona, a konzervatfvrend hfvei, de 6ppensziirmazdsukn6lfogva flnztek bizonyostdvols6gotaz uralkod6t6l.
A ktjznemess6get,az egykori pomescsikekleszdrmazottait6ltal6ban
dvorjanyinoknak,tehdtudvari embereknekillett nevezni.Az elnevezls sz6munkra megt6veszt6,mert a magyar anal6gi6ragondolhataz olvas6,a tdrsadalom5Vo-6tkitev6 osztillyra,jobbdgytelkekengazd6lkod6bocskorosnemeseivel.Oroszorszfgbanerr6l sz6 semvolt, a k6t r6tegegytittv6ven6h6ny
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ezercsaliidotjelentett.M6g ha a birtok oszt6dhatottis, kedvezdh6zassdgok
rfv6n ezenlehetettsegfteni.
I. P6ter k6nyszer(tetteri a nemeseketaz 6llami, katonai vagy hivatali
szolgdlatra,amit nem szfveltek,de a szdzadderekdraez mdgismegszokott6
vdlt, a tdbbi rendt6l elkiildnft1 6s ez6rt biiszkesdgetad6 hivatdsk6nt.Ezt a
szolg6l6nemessdget
6ri majd vdratlanulIII. P6ter,majd II. Katalin rendelete,
amelyfelszi{moltaa ktjtelez6nemesiszolg6latot.A szolg6latbizonyos6toszt
adott, hivatdst,az 6let drtelmet.Nem mindegyik €rezte6t ezt perszeilyen
fennktilt m6don.De nagyonsokankiiztiliik vdgiil m6gisa szolg6latottartottrik dlettik cdljrdnak.S amikor majd az uralkod6 szolgfilatanem tiilti be ezt
a szerepet,akkor l6phetetta hely6bea ndp, vagyis a paraszts6g,neki kell
szolg6lniazzal,hogyjavftanakahelyzetln Akiivetkezl szdzadnemesiforradalmdrainak6toszavalahol itt gydkerezik.Aki meg konzervatfvmaradt,
az az 6llam szolgillatdtvdlasztotta,most m6r iinkdnt, k6nyszern6lkiil.
Az €tosztvdllal6kb6l lesznekk6s6bbaz lrtelmislgiek. Ez a r€teg m6g
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egyel6renagyongyenge,kis ldtszdmti.Akik ebbena szdzadban
valamilyen
drtelmisegifunkci6t l6tnakel, 6ltal6bana nemesekkiiziil kertilnekki, hiszen
a birtok biztosftja azt a jiivedelmet, amelyb6l meg lehet 6lni 6s ktjzben
sz6pirodalommal
vagy filoz6fi6val foglalkozni.Mihail Lomonoszov,
az 6szaki (szabadparaszti)hal6szleg6nyb6llett akad6mikusa szabillyter6sft6kivetel.Nyikolaj Novikov szdmfiramdr foglalkozdslesz a kiinyv- 6s foly6iratkiadds meg az fr6s, de hdttdrbenott a csal6dibirtok.
KtildndsenII. Katalin kor6banOroszorszdg,az eur6paihatalomszdmdra
fontos lesz egy fels6 szintenkdpzett6rtelmis6girdteg.P6ter 6ta a birodalmon beliil m6r van egy egyetem,a dorpati (tartui), ahol fels6fokri k6pz6st
lehet szereznisv6d nyelven.Ezdrt inkdbb n6metorsz6giprotest6nsegyetemekrej6rnak a nemesifjak.1755 6ta mfiktidik a moszkvaiegyetem,amely
abbanis eur6pai,hogy az oktat6slatin nyelvfi. A ktiz6pfokrioktat6sm6g
csak a kezdetein6ltart, a moszkvaiegyetemmellett az alapitdskorktiltin is
l6tre kell hozni egy gimndziumot.
Alapfokd oktat6sgyakorlatilagmeg seholsincs,a nemesifjaka csal6dban
kapnaknevel6st.Mdr aholkapnak,hiszenez kdlts6gesdolog.M6g a nemess6g egy r6szeis frdstudatlan,s ha az orenburgikorm6nyz6sdga maga60Vo
fr6studatlannemes6velink6bb kivdtel, m6g a moszkvaikorm6nyz6sdgban,
teh6tkiizponti teriiletenis lSVoaz analfabdtanemes.
Mindezekut6n tali4n6rthet6,hogy ebbenaz orczdgban,ahol az egyetlen
politikailagtudatosrenda nemess6g,
6s enneka kez6benvan a hatalom,az
egyes nemesi csoportok harc6b6l6ll a politika. A kdztiik l6v6 ellent6tek
sokf6l6k,de az igazdnfontos csak a fenndll6 helyzetetv6d6 konzervatfvok
6s a P6ternevel6sdb6lszdrmaz6reformerek,ha rigy tetszik, a t6sgyiikeres
oroszok6s a nyugatosokkiiziitti ellentdt.Az 6 harcaikcsap6dnakle a palotaforradalmakban,
amelyekolykor politikai irdnyv6ltdstis jelentenek.A hatalom 6tv6tel6heza gdrdaadja a katonaier6t. Egyfajta pretori6nuscsoport,
tisztikaraegy6rtelmfiennemesiszdrmazds(.Aki mell6 a gfuda6ll, az veszi
6t a hatalmat.Minden a f6v6rosbanmegy v6gbe,m6rmint Szentpdtervdron,
Moszkva is, az eg€szvid6kkel egyiitt, csak tudom6sulveszi a v6ltoz6st,6s
term6szetesen
belenyugszik.
GYARMATOK

N6h6nysz6t sz6lnunkkell az oroszgyarmatokr6l,amelyekneka tiirtdnetdt
nem tudjuk r6szleteibenv6gigkfs6rni.A legkiterjedtebbSzibdria, m1g az
oroszorszdgindl
is gydrebbenlakott teriilet6vel.Teljesenm6s vil6g. Szdktitt
jobbdgyokb6l6s szdmfizijttekb6lalakult ki egy saj6tosgyarmatosft6rdteg,
leginkdbbtal6naz EgyesiiltAlamok nyugatitertiteieireeml6keztetve.
A jobb6gyrendszert
ide nem iiltett6k 6t, nagybirtoksemvolt, legfeljebbkolostori,
amit viszontaz 6llamelvett. A nehdzkdriilmdnyekkdzt 616,de azlrt szabad
parasztokmellett ott voltak mdgjelent6ktelenszdmbanaz dslakosok.,JVI6s
fajriaknak" (inorodci) nevezt€k6ket, s a kormdnyzatnem sokat tdr6diitt
veliik, amig a pr6mad6tmegfizett6k.S hogy ezt megtegydk,an6l katonai
6rhelyekegdszseregegondoskodott.
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j6val fontosabbakazoka teriiletek,amelyeka Krimi K6nSzdzadunkban
s6g felsz6moldsaut6n keriiltek orosz uralom al6. Ez volt j6r1szt az igazi
csernozjom,a j6l term6 feketefiildes teriilet, alig lakottan.Uj-Oroszorszlgna&,Novaja Rosszij6naknevezt6k.A korm6nyzat6ri6si kiterjed6sf birtokokat adom6nyozottitt, csakhogyezekcsakakkor 6rtek valamit, ha akadt,aki
megmfivelte.Ez€rtkiilfitldr6l hoztaktelepeseket,ziimmel szerbeket,akik a
tijrdk uralom al6l menektilvehajland6kvoltak itt megtelepedni.Nagy kiv6lts6gokatis kaptak,legaldbbisegy id6re.De a betelepit6sleginkdbbm6gis
rigy tiirtdnt, hogy az rij nagybirtokosoksajdtjobbdgyaikattelepftettdkdt ide.
Tehettek,hiszen a szemdlytikkelszabadonrendelkeztek.Ennek r6vdn viszont a teriilet a Lengyelorszdgfelosztdsakorszerzettukri{n lakta fdldekkel
egytitt betagol6dottaz oroszorszdgit6rsadalmiviszonyokba.Kiss6 hasonl6
volt a helyzeta Volgaals6foly6s6nak,a Kaulaizuselflterdnel<
a viszonyaival.
A Kaukdzustdld6lrees6teriilet az OszmdnBirodalom6volt. A gnizok megpr6bdlkoztakazzal, hogy orosz protektor6tustfelvdve innen kiszabaduljanak, de ez ebbena szdzadban
m6g nem sikeriilt.
Ha visszapillantunk,azt mondhatjuk,hogy Oroszorszdg
t6rsadalmiviszoj6val kordbbanvolt,
nyai er6seneml6keztettekarra, ami Nyugat-Eur6p6ban
s ami Kelet-Eur6paegy6bteriileteinekkor is fenn6llt. Ha a kiivetkezl €vszdzadnagy,kdzpontik6rd6sdtm6r itt megel6legezzik,vagyishogy Oroszorszilgvajon Eur6pdhoztartozik-e,vagy valami m6s,saj6ts6gos,
akkor most
megdllapfthatjuk:az Eur6pi{hoztartozdsk6tsdgtelen.Kiiliintisenj6l ldtszik
ez, ha egy pillant6stvetiink a kiilpolitikai probl6m6kra.

Oroszors
zdg eur6paij elentkez6se
A LENGYEL
ONOTOSOOESI
HABOR6T6I.
E,,UOUENZOLLERN-CSODAIG''
P6ter 6ta az orosz kiilpolitik6nak h6rom szfnteres ennek megfelel6enaz
orszdgnakh6romf6 ellens6gelltezett. Az egyik szintdrEur6pa,annakis az
Oroszorszdgt6l
nyugatraes6teriilete,ahol kdt ellensdggelis sz6molhattak.
Az egyik az egyrekevdsb6vesz6lyesLengyel-Litv6n Kir6lysdg, amelyaz
el6z6 szdzadbanmdg komoly fenyeget6s,hiszen a lengyelek Moszkv6ig
jutottak. A mdsik Sv6dorsz6g,az el6zd szdnadban
eurdpai nagyhatalom,s
m6g ebbenaz 6vsz6zadban
is f6lelmetesellenf6l. Legfeljebbmdg egy hatalommal kellett rijabbansz6molni,a HabsburgBirodalommal.Az azonban
sokdigink6bbszdvetsdgesnek
sz6mftm6g a Balkdnonis.
Ez volt ugyanisa m6sik szint6r.L6ttuk mdr, a ddli tertiletekneksziiks6giik volt a Fekete-tengerre
mint belvfzre.De m6g sokkal fontosabbvolt a
tengerszorosok
megszerulsevagy legal6bbisellendrz6se.Oroszorszdgcsak
akkor lesz igazi eur6painagyhatalom,ha kijut a Fiildktjzi-tengerre.A szorosokn6lviszont mdg mindig az OszmdnBirodalom terpeszkedett.
Ez a birodalom is gyengiil6benvolt, mint a lengyel-litv{n 6llam, de az6t mdg
sokdigkemdnydi6 maradt.
A harmadik szindr a perzsiai,ez azonbanegy id6re kikeriilt az oroszszem268

a kor6bbanelfoglalt KaszhatdrMl. lippen 1732-benadti4kvisszaPerzsir4nak
pi-tengerikikdt6ket, nehogy megzavaqaa m6sik k6t szint6renval6 mfiktid6st.
Tal6n mdgis az els6 szintdra legfontosabb?A ktivetkez66vbenmindenhogy az
esetreitt akadtteend6.A lengyel-litv6n dllambanm6r megszokti4k,
Az oroszkormdnyzatkiildndsenszftiirt6nik, amlt az oroszokparancsolnak.
vesen szokott ehhezhozz6.Ezt a kflnyelmes kapcsolatot az bi ztosftotta,hogy
a szdszv6laszt6fejedelem
mdrj6 ideje1L Agostn6venlengyelkir6ly is volt.
Hatalm6t akkor az oroszoknakkdsztinhette,s ezt eml€kezetben
is tartotta.
1733-banazonbanmeghalt,6s a nyughatatlan
lengyelnemesekegy r6szemegnt StanislawLeszcryftskitv4lasztottameg kir6lly6, mint h6rom 6vtizeddel
kor6bban,6snemAgostfrdt.Leszczyriski
mdgreformokatis forgatotta fej6ben,
uralma tehdt az eddigi kdnyelmeshelyzet felboruldsi{valfenyegetett.Ezt az
oroszkormi{nyzatnemtfirhetteel, de a Habsburgsem.A lengyelekelleni fell6p6siiketa szdzad,
elej6neknagy eurdpaih6bonijanyom6nlengyeldriikdsdddsi hdborunakneveztdk A tfler6vel szembenLeszczyfiskiDanzigbamenekiilt. Miinnich csapatainaka v6ros megadtamag6t,a kir6lynak sikeriilt
elmenektilnie.III. Agost lett a lengyelkir6iy, s ezze[htrom 6vtizedremegint
megold6dotta lengyelk6rdds,a megszokottoroszbefoly6ssal.
Alig 6rt v6geta h6boni,a m6sodikhadszfnt6rkeriilt el6t6rbe.A Kauk6zus
vid6k6r6l6s a kr(mi tatdrokteriilet6rdl6lland6t6mad6sok6rt6k Oroszorszilgot, kissda kordbbi szdzadokfolytonosnom6dbetrir6seireemldkeztetve.Az
oroszkormdnyzatmegszerczte
a Habsburgokszdvets6g6t,
6s t6mad6stindftott. Megint Miinnich volt a f6parancsnok.Sikeriilt m6ga tati4rokkozpontj6t,
a fdlszigetetis elfoglalnia6s feldrilnia,6s az oroszokbevettdkOcsakovotis,
a Dnyeper6s a Bug ktizti teriilet f6 er6dftm6nydt.Besszar6bia
dszakirdsz€n,
Hotyinndl Mtinnich nagy gyflzelmetaratotta szultdncsapataifelett.
Az osztrdkszdvets6gesek
azonbankudarcotkudarcrahalmoztak.A sz6vetsdgeseknek
b6k6t kellett ktjtniiik. Az 1739-benBelgrddbankdtltt b6k6ben Oroszorsz6gmegszercztea zaporozsjeikozdkokfitldjdt, az iirdk nyughatatlans6gfdszk6t,ugyanakkoregyetlenfekete-tengerikikttt6t sem sikeriilt
megtartania.Azov er6dftm6nydt,1vtizedek6ta a viszdlyoktdrgydta ttirdkiik
maguk pusztftottdkel. Orosz haj6k nem jelenhettekmeg a tengeren.Es
mindezsz6nezer
oroszkatonadletdbekeriilt.
A d6li terjeszkeddsr6l
termdszetesen
tov6bbrasem lehetettlemondani,
mikdnt a nyugatir6lsem.A lengyeliigy m6g napirendenvolt. Es Oroszorsz6gnakmost m6r t6volabbra,Eur6p6rais kellett figyelnie.M6r csakaz6rt
is, mert a nyugatihatalmakis kezdteksz6molniOroszorsz6ggal.
Kiiltiniisen
a franciiik, akik, mint l6ttuk, Erzsdbettr6nrajut6s6tis tdmogattdk.Erzs6bet
kancell6rja,Besztuzsev-Rjumin
viszontangolorient6ci6tr6szesitett
eldnyben
(onnankapottpdnzeket).Kiiliintjsen6vta a csdszdrn6t
Poroszorszdgt6l
mdr
dvek 6ta, 1753-baneml6kiratotis kdszftetterr6l.
Eurdpaktizep6naz dtvenes6vek elej6nrijabb h6bordkdrvonalaibontakoztak ki, egy rijabb osztr6k-porosz6sszecsap6s,
hiszenMdria Terdzianem
tudottbelenyugodniSzildziaelveszt6s6be.
IT56janudrjdbanAnglia szijvets6getktitiitt Poroszorsz6ggal,
azzal,hogy ezt Ausztri6valis ki kelleneeg6-
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szfteni.M6ria Ter€ziaviszont diplomat6iritj6n vdgbevitte,amire senki sem
gondolt: a k6t 6vsz6zadoshaldlosellens6g,Ausztria 6s Franciaorszdgsz6vetsdg6t.Az angol-poroszszerz6d€stazoroszok6ruldsnaktekintett6k,ez6rt
az osztr6kokhozkdzeledtek.1756mdrciusdbanorosz-osztrdkszerz6d6sjiitt
l6tre, egydrtelmrien
Poroszorsz6g
ellen. Mindk6t fel 80 000 f6nyi katonas6g
bevetds6rekdteleztemagdt,Erzsdbetezenfeliil6vi egymilli6 rubelt kapott a
h6boni t6mogat6si4ra.
A Balti-tengerenoroszhadihaj6kjelentek meg.
II. Frigyes poroszkir6ly megel6zte6ket, 1756augusztusdban
tdmadott,
elfoglalta Szflszorszdgot.
1757lett, mire az igflrt 83 000 f6nyi orosz sereg
SztyepanApralcszinvezet6s6vel
benyomultKelet-Poroszorszdgba.
Gross-Jdgersdorfndlmeg is verte a poroszokatmdg a nydr v€g€n,azt6nvisszavonult
az ellensdgesteriiletr6l. Elelmez6sineh6zs6gekre
hivatkozott (a hadsereg
utdnp6tl6sdt6000 szek6rsz6llftotta).Az osztrik 6s a francia ktivet 6ruldst
emlegetett,volt olyan gyand,hogy Aprakszin6rtesiilt Erzsdbetmegbeteged6s6r6l,ez€t igyekezetthaza. A hir hamis volt, Aprakszin vezflrkan tiz
nappal kor6bbanmdr dtintdtt a visszavonul6sr6l.Aprakszint mindenesetre
pedig szdmfizetdsbe
btirtiinbe csukti{k,Besztuzsev-Rjumint
kiildtek. A k6vetkezf 6vben ism6t bettirtek Kelet-Poroszorszdgba,
Kdnigsbergv6rosais
megh6dolt,de egy diintetleniitkiizet ut6naz oroszokmegint visszavonultak.
1759-benPjotr Szaltikov gr6f aratott gy6zelmetFrigyes felett, de miut6n
Szildzidbanhi6bavdrt az osztrdkcsapatokra,6 ishazatdrt Egy angol-porosz
bdkeajdnlatot1760 tavaszdna szdvetsdgesek
visszautasftottak,
okt6berben
az orosz6s az osztr6kcsapatokndhdnynapram6g Berlint is megszidlltdk.
Minthogy a hitdves hdborrt,ahogyezt a vllflgh6bonitnevezt6k,a f6hadszfnt6ren,ti. a gyarmatokoneld6lt, mert az angoloklegyflzt€ka franci6kat,
mdr csak itt Eur6pdbankellett diinteni.A poroszokk6tsdgbeesett
helyzetben
voltak.Alftor megtiirtdnta ,,Hohenzollern-csoda".
Erzs6betaz ij naptdrszerint
1762. janudr 5-6n meghalt.Ut6dja, III. Pdter Frigyes lelkes hfve azonnal
visszahfvtaaz oroszhadsereget,
b6k6tis kdtittt. S6t az 6v tavaszdnm6g orosz
csapatokat
is kiilddtt Csehorsz6gba
az eddigiszdvets6ges,
Ausztriaellen. Sok
tiszt a nyugdijaz6s6tk€rte. Aztdn egy rijabb palotaforradalomPdter nejdt,
Katalint juttatta a tr6nra, 6 pedig nem vett r6szt ttjbbd a h6boniban.1763
elej6n meg is kdtdttek abdk€t, a poroszokmindenh6ditdsukatmegtarthatt6k. Riividen: egy eur6paih6bonit az orosz6ll6sfoglal6sddntiitt el. Oroszorszdgnagyhatalmimivolta ezekuti4nmdr senkiel6tt semlehetettk6ts6ges.
LENGYELORSZAG
ELS6 FELOSZTASA
A k6rd6s az volt, vajon az fj korm6nyzatnak mi lesz az alapvetd kiilpolitikai
c€lja, a ddli vagy a nyugati terjeszkedds. Hamarosan kidertilt, hogy most
m6r mindkett6.
A kiilpolitika ft6nyit6ja, Nyikita Panyin gr6f ellenzett minden h6borft.
Anglia 6s Poroszorsz6gbevon6s6val valamif6le eur6pai biztons6gi rendszerre gondolt, amelyhez Sv6dorsz6g, Lengyelorszdg, Ddni4 Hollandia 6s
Szdszorszdgis csatlakozhat. Ez a laza szdvetkezdsegy6rtelmfien a Bourbonok 6s a Habsburgok elszigetelds6reir6nyult.
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Kdzben,mint majd megldtjuk,a lengyelkdrd6sv6lt siirg6ss6,ugyanakkor
az orszdgddlkeleti v6gein,az oszmdnhatfuk6zel6benoroszcsapatokjelentek meg. Ez iiriigyet adott a ttiriik hadiizenetre.A krfmi tatdrokbe is ttirtek
D6l-Oroszorszdgba.
Golicin hercegegy hannoverit6bornok segfts6gdvel
1769-benlegy6zteHotyinndl a ttirtjkiiket, a k6t rom6nfejedelems6get
orosz
csapatok sz6llt6k meg. 1770-ben sorozatos orosz gy1zelmek sziilettek
Besszardbia6s a Duna-torkolattdjdkdn.Mdg az el6z6 6vbenKronstadtb6l
kifutott az oroszflotta, hogy a Ftjldkdzi-tengeren6t jusson a hadszfnt6rre.
Partrais szdlltaka Moreai-f6lszigetenabbana remdnyben,hogy giirtig felkel6s ttir ki. Katalin ki6ltvdnyt intdzettbalkdni hitsorsosaihoz,hogy csatlakozzanak,6s t6mogassdkaz orcszcsapatokat.A giiriig felkel6sb6lazonban
nem lett semmi.Alel<szandrOrlov gr6f csapataivisszaszdlltaka haj6kra,de
jdlius elejdn angol alvez1reiCseszmdndl
fel€gettdka tiiriik flottdt. A Dardanelldkat viszont a magyar Toth bdr6 irdnyft6saalatt fgy meger6sftett6ka
ttjrOkiik, hogy a t6mad6snem jiihetett sz6ba.A hadszfntdrmost a Krfm
f6lszigetrehelyez6ddtt6t, nehfinyv6rostel is foglaltakaz oroszok.1774-ben
Pjotr Rumjancev6s AlekszandrSzuvorovm6r a Balkdn-hegysdgel6terdig
jutott, 6s megszdlltaSumldt,a mai Sument.
1774.jrilius 2l-€n Kiicsiik-Kainarduiban megkdttttteka bdkdt. Az oszm6nkorm6nyzatlemondotta tat6rokfeletti fennhat6sdgdr6l,
a Krfmi K6ns6g
teh6tfiiggetlenn6vdlt. Tdrdkorszdg44,5milli6 rubel hadik6rp6tl6stfrzetett.
Az oroszkereskedelmihaj6k nemcsaka Fekete-tengeren,
de a tengerszorosokonkereszttilis szabadonkiizlekedhettek.A gazdasdgi
cdlt el6rtek.A jdv6
szempontj6b6lazonbanm6g enndl is fontosabbvolt, hogy a birodalomkereszt6nyalattval6inakvddnijke a konstantin6polyiorosz kiivet lett. A d6li
irdny m6g tdbb mint szin 6ven6t fontos maradmajd.
El6bb azonbanakutt6 v6lt a lengyel k6rdds.A lengyel-litvAn6llam tov6bbrais olyan remdnytelenhelyzetbenvolt, mint a szdzadels6 fel6ben.
A ktizpontihatalomtehetetlenvolt a rendekkelszemben,azokmeg szabadon
szervezkedhettek
konfdderdci6iAban,
a kiirnyez6 hatalmaki{ltal tdmogatva.
Az oroszbefolydseddig egy6rtelmfivolt, a lengyelkorm6nyzatnakaz orosz
ktilpolitikdhozkellett igazodnia.Ez az oroszoknaktiikdletesenmeg is felelt.
Lengyelorszdgmaradjongyenge,6s legyenoroszbefoly6sitivezet.
1763-banazonbanmeghalt IIL Agost. Ism6t kirrdlyt kellett villasztani
Lengyelorszdgban.
A hagyom6nya sz6szvdlaszt6mellett sz6lt. A lengyel
f6nemesekegy r6szeviszont megint hazai kirdllyal pr6b6lkozott.Ez pillanatnyilag iisszecsengettaz orosz 6rdekekkelis. A f6riri klikkek kdziil az
egyik a Czartoryskihercegek6volt, ez az eddigi oroszbardtkiilpolitikdt kfv6ntafolytatni. Az oroszkormdnyzatnakmegvolta jeliiltje, a Czartoryskiak
ktjzeli rokona,PoniatowskiSzaniszl1Agost. Fiatalkor6bana szentpdterv6ri
angol kdvetsdgtitk6rak6ntbizalmaskapcsolatbakeriilt Katalinnal.Nyilv6n
azt teszi majd, amit az oroszokakarnak.
Oroszorsz6gnak
a beavatkozdshoz
volt egy iit6kdrtydja,az lfin.disszidensek,vagyis a nem katolikusokkdzij,laz ortodoxok,akik a lengyeltorv6nyek
szerintnem lehetnek6llamitisztvisel6k,de a szejmtagjaisem.A dissziden-
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iigye azonbanII. Frigyesnekis j6 tiriisek,mdrmint ktiziiliik a protest6nsok
gyet kfn6lt. Szaniszl6Agost megvfllasztdsa
alkalm6b6lNyikolai Repnyinvezet1sealatt orosz csapatokszillltdk meg Vars6t.Ndhdny szejmtagot,aki a
disszidensekellen volt, kiszolgiltattak az oroszoknak,kdzttik kdt ptispiiktit
semmissd
keriiltek.A szejmengedelmesen
is, akik term6szetesen
Szib6ri6ba
nyilv6nftottaa disszidensekelleni tdrv6nyeket.
A lengyel-litvdn 6llambanteh6taz tijrt6nik, amit az oroszokakarnak.Az
viszont Szentp6terv6rott
m6g nem d6lt el, mit is akarnak.Panyin egy er6s
lehetneOroszorLengyelorszdghive volt, amely kdszs6ges
sziivets6gese
szilgnaka nyugatihatalmakkalszemben.Az fj kirrily is fgy gondolhatta.De
az 6ldatlanlengyel
kiss66n6ll6an.Mindenesetrereformokatkezdem6nyezett
6llapotok megjavft6s6ra,ahol a kiilhatalmak egy kdpvisel6 szavazatdt50pedig elengeddvolt a
200 aranydrtmegv6s6rolhatt6k,
egy ellenszavazat
a poroszkormdnyzatszejmmegb6nft6sdhoz.
A bels6 lengyel meger6sridds
nak semvolt szfviigye,hiszenaz M otoszokszdvetsdgese.
A szejm
A Czartoryskiaksemeg1szenigy klpzelt€k el rokonuk orszdgl6s6t.
tehetetlens6ge
miatt mdr eddig is olykor nemesikonftider6cidkalakultak,6s
ondll6analkottak ttirv6nyeket.1768-bana poddliai Radombanilyen konf6der6ci6t hoztak l6tre a Czartoryskiak,hatdrozottanoroszbar6tpolitik6val.
Radomviszonylagkdzel fekiidt az oroszhatdrhoz.Egy m6sikukrajnai f6rir,
Radziwit viszont a pod6liai Barban hozott l6tre egy m6sik konfrider6ci6t,
amelynekels6rendfic6ljaa disszidenseknek
visszavondsa
tett engedm6nyek
volt. Nyilv6nval6 lehetettenneka politikai irfinyzatnakaz oroszellenes
6le.
Egyrittal azonbanaz ukrdnjobb6gyokellen is ir6nyult. Azok v6resfelkeldsalatt.
sel vdlaszoltak,Zseleznyak€s Honta nevfi vezdreikparancsnoksdga
(lengyelhadsereg
gyaOroszcsapatokat
kellettbevetnia felkel6sleverdsdre
korlatilag nem volt). Ugyanakkorj6 alkalmul szolg6ltez a bariak elleni
fell6p6sreis, mert a bari konfdderdci6mtigiitt az OszmdnBirodalmat is
t6mogat6Franciaorszdg6llt. Ez volt az iiriigy a tijrtjk hadiizenetre.Alekszej
Obreszkovoroszkovetetmindenesetre
be is zdrtdka hfrhedtHdttorony(Jedikula) btjrtdnbe.Oroszorsz6gnak,
mint ldttuk, ism6t a d6li szfnt6renkellett
fell6pnie.
Ez azonbana nyugatiszfnteretnemtudtaa h6tt6rbeszorftani.Az oroszok
addigilengyelpolitik6ja,eg6szLengyelorsz6g
megtart6sa
a poroszambfci6k
miatt m6r nem volt jdrhat6rit. II. Frigyesjavaslat6raegy m6sik koncepci6
keriilt el6t6rbe:egyeslengyeltertileteketel kell venni,azzala lengyel-litv6n
6llamot meg lehet gyengfteni.Hogy azt6nez a gyenge6llam melyik szomsz6dbefolydsaal6 keri.il, aztmajd a kdrtilm6nyekddntik el.
Az els6menetbenorosz-poroszosztozkod6sr6l
volt sz6.II. J6zsefazonban, aki ekkor m6r tdrscs6sz6r
MdiaTer€zia mellett,presztfzsokokb6lnem
akart ebb6l kimaradni. 1772 nyardnmeg is kdtdtt6k a hdrmasegyezmdnyt
a feloszt6sr6l,a lengyel korm6nyzatotcsak a k6sz t6nyekr6l 6rtesftett6k.
(de DanzigotAusztria Galic\6tkapta,Poroszorszdg
Nyugat-Poroszorsz6got
jutott a lengyel-litvdn6lGdafskot6s Thornt-Torufitnem).Az oroszoknak
lam keleti sdvja,ez volt a legnagyobbteriilet, amelyetelvettek,82 000 km',
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6s ukr6nnal.A felde mindrjssze1,6 milli6 lakossal,fdkdppfehdrorosszal
oszt6st1773-banval6sftott6kmeg, a megmaradtdllam hatdraitpedig a feloszt6k garantdlt6k.Grigorij Orlov gr6f birfllta is a rendezdstazdrt, mert a
ket mdsik fdlnek az oroszoktril nagy engedm6nyeket
tettek.
POTYOMKIN FALVAI

Most ism6t a d6li szint€r fel6 lehetett fordulni. 1,775-benfelsz6molti4ka
zaporozsjei(dnyeperi)koz6kokauton6mi6jdt.1783-banannekt6lt6ka Krfm
f6lszigetet.A tat6rok most m6r nem fenyegethett6kaz oroszd6lvid6ket.Az
ut6bbi 6vek szerzem6nyeir6v6n alakult ki az a Novaja Rosszija,amelyr6l
a korai gyarmatosit6skapcsdnm6r esettsz6.
Az nj teriilet 6l6re Katalin helytart6k6ntegyik kegyencdt,Grigorij Potyomkintdllftotta, aki gr6fi cfmet kapott, vez1rfirnagy,majd t6bornagylett.
Tril6rad6energiiljdtmost a gyarmatki6pftdsdbetilhette.Val6bansokattett a
n6ptelenrij teriiletekbekebelez6se
6rdek6ben,igazi gyarmatosft6m6dongonosztevdketis telepftett ide, csak az volt a fontos, mindl tobb legyen az
ember.Bevezettea sz6l6termeszt6st
6s a selyemherny6-kultrir6t.
Sona ala(1784,mindmdigalegpftottaa viirosokat,HersTont(1778),Szevasztopolt
fontosabbhadikikdt6t d6len),Jekatyerinoszlavot (a mai Dnyepropetrovszk,
1786). Manufaktrirdkathfvott 6letre, tdbbnyire saj6t iizemeltetdsdben.
Potyomkin, a katonai f6parancsnoknemegyszeradott megrendeldstPotyomkinnak,a hadisz6llft6nak,
vagyistinmag6nak.
Ugy hfrlett,50 milli6 rubeles
vagyonthalmozottfel. Fantasztikustervei is voltak tdbb ezer f6s manufaktdr6k l6trehozdsdra.
1787-benmeghfvtaKatalint,hogy megmutassa
neki a birodalmdt.Az it
szdnon,majd tutajon a Dnyeperenh6napokatvett igdnybe.Herszonel6tt
II. J6zsef6s Szaniszl6Agost is csatlakozottaz utazdshoz.
J6zsefmeg is
jegyezte,hogy, mai sz6val,nagyobba felhajtds,mint a realit6s.Ekkor keriiltek sz6baa Potyomkin-falvak,fllit6lag a parton feldpftett homlokfalak
tiimege,amelyekbennem lakott senki.Az fjabb kutat6skimutatta,hogy ez
nem volt igaz, J6zsefmond6sdhoz
tarthatjukmagunkat.A csdsz6rn6tkfs6r6
ktilfdldi diplomatakel voltak ragadtatva,azutdnkidbr6ndultak,fgy keletkezett a hfresztel1s,a ktilfiildiek tdjdkozatlansdga
nyom6n.Bahcsiszerdjbana
k6nok egykori pomp6spalotdjamindenkirenagy benyom6sttett. N6gy 6v
alatt a tatdrok m6r j6l megszokt6ka gyarmati l6tet, az utazdselejdn m6g
Kijevben tisztelegtekkiildittts6gbenaz uralkod6n6el6tt.
A sok fdnyesiinnepsdgktizepetteazonbankomoly politikai k6rd6sekr6l
is esettsz6. Katalin mdr az oszmi{nokBalk6nr6l val6 v6gs6kikerget6s6re
gondolt. S erre az esetreld.gytervezte,hogy ezt is felosztja: az oroszok a
fdlszigetkeleti fel6t tartj6k majd meg, AisztriSnakjut a nyugatifele. Az
orosz zs6kmdnyb6lfelt6masztj6ka bizfinci birodalmat.A tervez6sod6ig
ment,hogy Katalin ifjabbik firiunok6jaa keresztsdgben
a Konsztantyinnevet
kapta,az utols6 biz6nci csdsztrlt.A terv kiiitl6je val6j6banAlekszandrBezborodkokancelldrvolt.
A Krfm annexi6ja6s azutdnez a fdlelmetesdiadalmenetaz oszmdnkor-
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mdnyzatbanazt a gyanrttdbresztette,hogy OroszorszdgtdmadnikdszUl.Allftdlag m6g egyiptomi teriiletenis felbukkantakorosziigyntiktik. A tttrdkdk
l6ptek, t6madtak,6s a soronlev6 oroszkijvetet megint a Jedikuldbazdrtdk.
Katalin szeptemberben
hadat iizent. A tiiriikok kdzben m6r augusztusban
Ocsakovotbombdztdk.Az orosz hadseregnem volt felk6sziilve, a l6port
Hollandi6b6l kellett szilllitani. Szuvorovugyan gy6zelmetaratott, de Potyomkin flottdjdt egy vihar szdtverte.viszont ocsakovot egylvi ostromutiin
rohammalvisszafoglaltaa tiiriikdkt6l.
1788.janu6rt6lAusztria is beavatkozott.Az osztriikhadmriveletekazonban 6ppolyansikertelenekvoltak, mint f6l lvszdzaddalkor6bban.Az oroszoknak kedvezetta hadiszerencse,
1790-benSzuvorovelfoglaltalzmailt a Duna
deltaviddkdn.Az osztri4kkiiliinb6kemiatt azonbanaz oroszokis k6nytelenek
voltaktdrgyal6sokba
kezdeni.1792janadrlalett, mire lagi-banmegkiitiitt6kaz
orosz-ttirtjk beket.Az OszmdnBirodalom mindenaddigi oroszh6dft6sttudomdsulvett. Alig n6h6nyh6nappalkor6bbanhalt meg Potyomkin.
A hdborft nemcsakaz osztrikkudarcokmiattkellettbefejezni.Nyom6sabb
okok is voltak: a francia foradalom, a svddekt6maddsameg a lengyel iigy.
A sv6dtdmaddsnak
nem lett 6rdemleges
kdvetkezmdnye,
a franciaforradalom
mdr tril is jutott a tet6pontjr{n,mire oroszorszdg egydltal1n6rintkez6sbe
keriilt vele. A lengyel tigynek azonbanigen l6nyegeskihat6sailettek.
A lengyel politikai elitet az els6 feloszt6skomolyansokkolta.Az orszilg
tertilet6nekcsakegynegyed6tvesztetteel, de lakossdgdnak
tiibb mint a fel6t.
Ennek ellendreviszonylagm6g 6letk6pesmaradt.A kir6ly vezetds6velkomoly reformp6rtitdmtiriil6salakultki. Most m6r a politikai 6let szerepl6inek
jelent6s r6sze r66bredtarra, hovd vezet a bels6 lengyel kdosz, 6s egyre
tdbben voltak, akik a kiriton tiiprengtek. 1788-bantisszehivt6ka lengyel
orszdggyfrlflst.
Ndgy6vesszejmnekszokt6khfvni, mert val6bank6zel ennyi
ideig tdrgyaltakkiiliinb6z6 reformokr6l. T6rgyaltak,csak 6ppen m6g nem
sziiletettmeg a reform. Az ellenzflkvoltak tiibbsdgben.
1791.m6juselej6nazonban,pontosan3-dn,amikoraz 500 orszriggyfil6si
ktivet nagy ttibbs6gem6r hazamenta ny6ri szabads6gra,
s csak 150 k6pvisel6 volt jelen, megszavaztikaz orczdgrij alkotmdnydt,a m6jus 3-i alkotm6nyt. Lengyelorszdg iltalakultalkotm6nyosmonarchidv
d, szaniszl6Agost
ut6n a kir6lyi cfm a szdszwettin-dinasztidban
lesz 6r6kletes,a parlament
sz6tiibbs6ggeldiint a tiirvdnyjavaslatokr6l,a korm6nya parlamentnekfelel6s. Nem v6letlen,hogy az 1791-esfrancia alkotm6nyvolt a minta. Az nj
alkotmdnyval6banlehet6v6tett volna rijabb reformokat.Egy kdrddsbenviszont,6s 6ppena legl6nyegesebben,
a jobb6gyokkdrd6s6bensemmi sem
ttirt6nt. A jobb6gyrendszerfennmaradt,az alkotm6nycsak cllzott 16,hogy
ttirddni fog a jobb6gyokkal,vagyisbelesz6la jobb6gyi szolgdltat6sok
k6rdds6be.Nyilv6nval6,hogy ezzelsok mindenkitmeglehetettnyerni,m6gt6n
a v6rosi als6bbr6tegeketis, hiszenaz alkotm6nya szabademberekneksz6mosjogot adott.A jobbdgyokazonbanterm6szetesen
nemmozdultak.Mi6rt
is mozdultakvolna, ha az 6 szempontjukb6lmindenmaradta r6giben.
Nem fgy a politikai elit jelent6s r€sze,amely ellenezteaz rij rendszert.
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A r6gi szok6soknak
megfeleldenTargowicdbanmegintkonfiider6ci6thoztak
l6tre a lengyel szabadsdg
vddelmdben,6s Katalin segitsdgdtk6rtdk. Ez nem
is k6sett,az oroszokmegsz6llt6kVars6t,a f6v6rostis, volt m6r ebbengyakorlatuk, a poroszokpedig a nyugatitertileteket.I793-banmeg is egyeztek
az fjabb feloszt6sban,Oroszorszdgmegint j6r1sztukr6n teriileteketkapott,
de mdr lengyeleketis. 233 000 km' volt a zsikmdny,Poroszorsz6g6
m6g
negyedannyisem,de most mdrDanzlgis az iiv6k lett, a lengyel-litvdn6llam
legfejlettebbtertileteivelegyiitt. Oroszorszdgnak
3,8 milli6 lakos jutott.
A megmaradtlengyelteriilet imm6r csakdletkdptelencsonkmaradt,elzdrva
a tengert6l.A m6jus 3-i alkotm6nyta feloszt6ksemmisneknyilv6nitott6k.
A meg nem szdllt teriiletekenfelkeldsttirt ki, az amerikaiszabads6gharc
egyik lengyel tdbornokdnak,TadeuszKoiciuszk6naka vez€rletealatt, aki
m6g Vars6tis elfoglalta.Az oroszkorm6nyzataz annyi helyenmdr diadalt
aratott Szuvorovotkiildte ellene megfelel6 szdmitcsapat616n.A triler6vel
szembena lengyelnemesekelbuktak.Szuvorovtdbornagyikitiintet6stkapott
gy6zelm6€rt,az elfogottlengyel felkel6ket viszont Szibdridbavitt6k. Mlntegy tizenegyer en lehettek.
Szaniszl6Agostlemondott,Grodn6bavonultvissza,oroszkegydijb6l6lt,
6s egy 6vre rd meghalt. Most m6r nem volt kivel t6rgyalni, mindent el
lehetettvenni. I795-benharmadszor6s v6glegfelosztott6kLengyelorsz6got.
Most m6r Ausztria is jelentkezett,Galfci6t6l 6szakrarijabb tertileteketkapott, a poroszokVars6t,az oroszmdr nem sokkal tiibbet az eddigi szerzem6nyekhez.Egy eur6pai hatalom,s6t kiterjed6s6ttekintve nagyhatalom
egyik napr6l a mi4sikramegszfntllteznl Az 1773el6tti tertiletnagyobbfele
jutott.
Oroszorsz6gnak
NAP6LEON
SZOVETSEGESE
Ndh6ny6ve ez m6g nagy feltrin6stkeltett volna. Csakhogy1789 6ta a francia forradalomkdtiitte le a diplomat6k6s a gondolkod6f6k 6rdekl6d6sdt.
Ami ott tiirt6nik, sokkal fontosabbnakliltszott, 6s val6ban az is volt. Az
orosz korminyzat sem maradhatottkdztjmbijs.A francia forradalomhir&e
ktilfdldi megfigyel6kszerintSzentp6tervdron
az emberekdsszetjlelkeztek
az
utc6n.A jelenet el6gg6val6szerfitlennek
trinik, alkalmasintaz oroszulnem
tud6 kiilfiildiek f6lre6rtettekvalamit. De Katalin mindenesetrekijelentette:
nemtfirheti el, hogy a suszterekkormdnyozzanak
Franciaorsz6gban.
Akir6ly
iiccsdnek, aki sietve elhagyta Franciaorsz6got,mindenesetremened6ket
adott,vagyis elvdllaltaegy m6sik francia udvar eltart6s6naka kiilts6geit.
A kds6bbiXVm. Lajossalegyiitt sok arisztokratais mened6kretaldlt Oroszorsz6gban.A kisebbrangriakh6zitanft6skod6st
v6llaltakel6kel6csal6dokn6l.
A franciam6r addigis divatosvolt, most,mint a tulajdonk6ppenif6 ellensdg
nyelve, m6g ink6bb. A lengyel felosztdsokmiatt azonbanOroszorszdg6rdembensok6ig nem tudott beavatkoznia forradalomellen. P6rizsbana jakobinusokatmfu L794 nyar6n megbuktatt6k,a polg6rs6gkeriilt uralomra.
Csakhogyk(viilrdl n6zveez mdg mindig a forradalmi Franciaorsz6gvolt.
Katalin mdr 1790-benmeghirdettea fegyveressemlegess6get,
az flszakiha-
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talmak csatlakoztakis hozz6. De az els6 forradalomelleneskoalfci6b6l
Oroszorsz6gmdg kimaradt.
Az 1796 vdg6n tr6nrajutott rij uralkod6, I. Pdl, aki amrigy is mindent
m6skdppszdnd€kozottcsin6lni, mint anyja, b6k6t akart. Ez azonbannem
tartott sok6ig.Az angol diplomdciakitart6andolgozottazon,hogy oroszorszdgotmegnyerjeaz 1798-bankibontakoz6mdsodikkoalfci6nak.P6l elv6llalta a M6ltai Lovagrendfeletti protektor6tust,s6t hamarosan6lett a nagymestere,s m6gcsak6szresemvette,hogy ezzel6, a pravoszldvhit bajnoka
6s az orosz egyhdzfeje val6jdbana pdpahfbdreselett. Amikor a franci6k
elfoglalt6k M,6ltat,svi{jcot, s6t a PdpaiAllamot is, csatlakozotta koalfci6hoz. Az arisztokrdciaszine-javdtkell egyesftenia gaz forradalm6rokellen.
OroszorsziigFjodor Usakovadmirdlisvezet6sealatt hadiflott6tkiildittt a
Fdldkijzi-tengene.
Amikor rdthaladt
a tengerszorosokon,
a tiir<ik6k,nemr€gm6g
a nagy ellens6g,lelkeseniidviizijlt6k.H6rom szdrazflld\hadsereget
is kiildijtt,
egyetHollandidba,egyeta Rajnamell6,egyetpedigItdlidba.Megint csakSzuvorov lett az ut6bbinaka parancsnoka.
M6sfdl h6napalatt kikergettea franci6kat a Po vtilgy6b6l,6s 6ppenGdnuaellen k6sziilt.osztr6kjavaslatraviszont
Sv6jcbakellett vonulnia,hogy egyesiiljtina mrir ott l6v6 rajnaioroszsereggel.
1799 szeptemberv6g6nbevettea szent Gotthdrd-luigfit,fltkeltaz Alpokon. De
itt szerencs6je
elhagyta,a francii{kkalszembenvisszakellett vonulnia Vorarlbergbe6s onnanD6l-N6metorszdgba,
majd Pr{l parancsiirahazat€rt.
A sz<ivetsdgesek
egyrefurcsdbbanb6ntakaz oroszokkal,azitdliaitdrgyal6sokb6l kihagyt6k 6ket, a hollandiai csapatokataz angolok nem ldtt6k el,
s6t az angolok elfoglalt6kM6lt6t a francii4kt6l.Ez p6lt mint a nagymestert
szemdlyesen
is drintette.1800tavaszdn
megszakftotta
a diplom6ciaikapcsolatokat Angli6val, Stezerfrancia hadifoglyotteljes felszereldsselhazaengedett. oridsi v6ltdssalmost a francidkhozktjzeledett.ott ugyanis ktjzben,
1799 6sz€nBonaparteNap1leont6bornokragadtakezdbea hatalmatmint
els6 konzul. Katonaidiktatrir6j6banP6l a rend helyredllft6jdtiidvdziilte.Nap6leonmeg elismertePdl nagymesteri
rangj6t.
A francia-oroszkapcsolatokegyreinkdbb elmdlyiiltek, mig az angolokkal val6 viszonyellens6gessd
vdlt. Az oroszkikcit6kben6llom6soz6angol
haj6kat P6l elkobozta,majd megtiltottatovdbbi jelenl6ti.iket.XVII. Lajos
mitavai udvar6naka t6mogat6sais megszrint.P6l az angoltengeri uralom
ellen fordult, mert azt oroszszempontbdls6relmesnek
tartotta.Az els6 konzult6l azt kdvetelte,indftsoninvdzi6tAnglia ellen. Katonaiegyiittmfkiid6sre
kdsztilt Nap6leonnal:20 000 f6nyi kozrikhadseregindult el, hogy Hivdn 6s
Buhardn6t Indir4bavonuljon.1801mdrcius6ban
a koz6kokm6r6t is keltek
a Volgr{n.Itt, mdg el6gg6messzeIndi6t6l 6rte el 6ketaz rij csdsz6r,s6ndor
parancsa,hogy tdrjenek haza.
oroszorszdgEuropa sz6l6nfekv6, alapj6banjelent6ktelenhatalomb6ln6hdnydvtizedalattnagyhatalommi4lett,
amely,mint l6thattuk,d6nt6m6donbele
tudottsz6lniEur6patigyeibe.A forradalminegyedsz6zadban
m6gtov6bbip6ldidkatis taldlunkene. Addig azonbanazt kell megn6zntink,
hogyanfejl6dtrtt
az ij hatalombeliilr6l, hogyanl6tta Eur6pdt,6s Eur6pahogyan l6tta 6t.
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AZ OROSZFELVILAGOSULTABSZOLUTIZMUS

Egy 6ltal6noseurdpaijelensdggelkell most megismerkedniink,
a felvil6gosult abszolutizmussal.
Az eg€szeur6paiperifdri6rajellemz6 ez a berendezkedds.Ldnyegemindentittaz, hogy a vezetddszaknyugat-eur6pai
hatalmakhoz k6pestmegl6v6fejl6d6si hdtrdnytkikiiszdbtilje,meginditsaa moderniz6l6st.Perszealapvet6ena fenn61l6,teh6ta feud6lisrend 6s vele az 6llam
meger6sftdse
v6gett.Els6sorbankatonaiszempontokhoztdkel6t6rbea moderniz6l6sk6rdds6t,a hadsereget
kellett korszerfisfteni6s moderneszkiizdkkel ell6tni. Ehhez sztiks6gvolt az ipar fejlesztds6re,ezt az 6llam feliilr6l
igyekezettel6segfteni.Az 6llam gazdasdgiszerepeOroszorsz6gban
kor6bban sem volt ismeretlen,de ett6l a tdrt6nelmipillanatt6l kezdvev6lik dtint6v6 igen hosszriid6szakra.Term6szetesen
a mez6gazdasdg
fejlesztdsesem
maradhatottel, hiszenaz orszdgnak,a korabeli ismeretekszerint,min6l nagyobbl6leksz6mrinak
pedigel is
kellettlennie,a megniivekedett
n6pess6get
kellett tartani. Uj mfivel6si m6dok, fj ntivdnyi kultrir6k meghonosft6sa,
a
termdseredm6nyek
drdemincivel6se
a c6l.
A gazdasdgieredm6nyekel6r6se6rdek6bena t6rsadalmatvalamilyenform6banrendeznikellett, mintegyfeltilr6l beosztanimindenkitvalamelyiktdrsadalmi csoportba,s meg is tanitani az arra a csoportrakir6tt feladatok
teljesftds6re.Ez elvben pdlddul a parusztiszolg6ltat6sokszab6lyozdsdtis
jelenthette,ahogy azMdriaTeftzia idejdbenmegtiirtdnta HabsburgBirodalomban. A megniivekedett6llami teend6kszakkdpzetthivatalnoksereget
is
ig6nyeltek,ezdrt b\ztosftanikellett ezekmegfelel6kdpz6s6tis.
A teend6keta konkr6t helyzet szabtameg, a megval6sit6sm6dj6t azonban a divatos kor6ramlat,a felvildgosod6skfndlta. Els6sorbangyakorlati
ismereteketnyrijt6 vflltozatai,nem annyira azBmberr1l sz6l6fennktilt tanft6sok. Ism6t hangsrilyoznikell: a felvildgosultabszolutizmusa megl6v6
rendszermeger6sft6set
c6lozta,ugyanakkorint6zked6seivel
objektfvemdgis
a polg6ri 6talakul6stk6szftetteel6. Kritikusai arra szoktakhivatkozni,hogy
velej6benabszolutizmus
volt, a felvil6gosod6s
csaksz6lam.Ez csakr6szben
igaz. De az uralkod6 term6szetesen
meg volt ar6l gy6z6dve,hogy 6 mindentjobban tud, teh6ttinhatalmrilagmindendsszerdint6zkeddstmeg is kell
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hoznia.Az emberektdbbsdgeamrigy sem 6ri fel dsszela teend6ket.A felvil6gosod6sazonbannemcsakdivat 6s sz6lamvolt. Az uralkod6knemcsak
hatalmukatvezettdkle bel6le, hanemktiteless6gtudatukat
is. A porosz II.
Frigyesmond6s6t,hogy 6 az 6llamels6 szolg6ja,alighanemsok m6skort6rs
uralkod6 is magd6v6tette.

Erzs6bett6lKatalin els6 korszak6ig
Nem 6llfthat6egy6rtelmfien,hogy mindenaz uralkod6szem6ly6nmrilt. sok
esetbena kdriildtte l6v6 maroknyif6m6lt6s6gvolt a fontosabb,akik halad6
elveket vallottak. oroszorsz6gbanl74r-ben, mint eml6ksziink16,a g6rda
segfts6g6vel
tr6nra l6pett Erzsdbet,aki szem6lyszerintt6vol 6llt att6l, hogy
felvildgosult legyen, €s az 6llam els6 szolg6ja.De elv6gre M6ria Ter€ila
semvolt Voltairebuzg6olvas6ja.Hozz66rt6ktirnyezet6nekkivdlogati{saErzs6beteset6benink6bb a v6letlen mfve. Egy ukr6n 6nekesreffuyelt fel,
Alekszej Razumovszkijra,akihez 6llit6lag titokban flrjhez is ment. Az 6
tjccsevolt Kirill RazumovsTkij,
akit ugyancsakgr6fi cfmmel tiintetettki, s6t
18 dvesenaz Akad6miaelntik6v6nevezettki, s aki a tandcsad6jalett. Kancell4rja 15 6ven keresztiilP6ter egykori diplomat6ja,Alekszej BesztuzsevRjumin, ut6naMihail voroncov gr6f vette 6t az igyek int62€s6t.Nyikita
Trubeckojhercegvolt a szent szin6dusf6iigy6sze.pjotr suvalov i.izl6temberkdnttfnt fel, ahalilszatimonop6liumotbdrelte,meg vasmfiveket.Occse,
Ivan kiv€telesenmfivelt emberhfrdben 6llt, a moszkvaiegyetem alapitilsa
1755-benaz 6 6sztdnz6s6re
tdrt6nt. Mindannyiangr6fi cfmet kaptakf mint
a Razumovszkijokis, ds a k6s6bbiekbenj6 n6hr4ny6llamf6rfi tbriil ti az
ut6daik sor6b6l.Ez volt az a k6r, amely gyakorlatilagErzsdbethelyett a
kormdnyzatiiigyeket intdzte.
A gazdasdgpolitika
ter6njelentdsesemdnyvolt a bels6 v6mok felsziimol6sa,ami el6segftettea belftildi kereskedelmet.
Ugyanakkorjelent6s v6mot
r6ttak ki a behozott6rucikkekre,ez 40vo is lehetett,s ezt a kiilfdldi keresked6k frzettlk. A nemesekp6rtol6sabana korm6nyzataz addigi politik6t
folytatta, ha ez lfltvdnyosrijftdsokatnem is tartalmazott.A fitldbirtoi<monop6lium6t azzal biztosftottdk,hogy a nem nemeseknekfdldjiiket 6s jobb6gyaikat el kellett adniuk. ugyanakkor a nemessdgrendi presztfusdneka
fenntart6sdra
is tiirekedtek.1761-benelrendelt6ka nemess6g-:frj
jegyz€kdnek
az tissze6llft6sat,ebb6l az alkalomb6l mindenkinekigazolnia kellett a nemess6gdt.A jobbdgyokattermdszetesen
ez a politika is kiszolgifltattaa fijldesuraknak,akik maguk v6gezhett6ka jobb6gyok iisszefr6s
it ligy rajtuk
mrilt, hdnyat tagadtakle). A ftildesurak lehet6s6getkaptak arra-is, hbgy
gzjikiitt jobbdgyokat fogadjanakbe a birtokukra, ha a-r6gi fijldesrir nern
jelentkezett.Fiildesfri ktitel6kenkfvtil teh6tm6r nem lltezietett senki.Akinek nem volt ftildesura,vSlasztania
kellett. Azt alehet6s6getazonban,hogy
a jobbrdgya ftjldesfr elleni panaszfvalaz uralkod6hozfbrdulhasson,mEg
fenntartottdk.ugyanakkor 1760-bankimondtdk,hogy a fdldesdr eladhatji
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jobbdgyait,vagy szSmflzheti
a nemesi
6ket Szib6ri6ba.1754-benlfltrehoztdk
bankot, amely 6Vo-oskamatra adott hitelt a fdldesuraknakh6rom 6vre,
10 000 rubelesdsszegig.
Rdvidendsszegezve
teh6tmeg6llapithatjuk,hogy Erzsdbetidej6bennem
sok ttirt6nt, 6s l6thattuk,a jobb6gyokjav6t gyakorlatilagsemmi nem szolgdlta.Azigazifelvililgosult uralkod6II. Katalin, aki majd 34 6vig iil Oroszorszdgtr6nj6n, 6s Eur6p6t is megismertetiaz orosz felvil6gosod6ssal6s
els6sorbansaj6t mag6val. Addig azonbanm6g van egy rtivid kdzjdt€k,
amelynekIII. Pdtera f6szerepl6je.
Erzs6betnekhivatalosannem volt fdtje, ezekszerintut6dja sem.Megint
felvetddtittaz ut6dl6sk6rddse.I. Pdternekvolt egy id6sebble6nya,Anna, aki
a holsteini herceghezment f6rjhez, t6le sztiletettfra, Karl Peter Ulrich. 14
6vesvolt, amikor Erzsdbet6t jeldlte ut6dj6nak,elvdgreP6terunok6javolt.
Siirg6senMoszkv6bahozatta.(Azdrt Moszkv6ba,mert Anna ut6n Erzs6bet
bizonyosnemzeti szerepbenis igyekezetttetszelegni,6s ehhezhozzdtartozott az 6si f6vdros tisztelete.)Erzs6betigazi oroszt k(vdnt faragni bel61e,
ami nem sikeriilt. Mrir csak azdrt sem,mert v6giil ndmetfeles6getszerzett
neki. Az Anhalt-Zerbsrihercegtr. Frigyest6bornokavolt, beosztottember
tehdt, de mdgis egy uralkod6csalddtagja. Frigyes az 6 le6ny6t, Sophie
aki az ortodoxvall6sraval6
AugusteFriederikdtjavasoltamenyasszonynak,
6tt6rdsekora Katalin nevet kapta. Ambici6zusifjf hiilgy volt, sok szabad
id6vel, Smelyeta francia, n6met6s olasz felvil6gosultfr6k olvas6s6valttiltdtt el. Igy megismertea felvildgosoddseszmdit,amelyeketa k6s6bbiekben,
uralkoddk6ntfel is haszn6lt.
A hdtdveshdborrikapcs6nmdr l6ttuk, hogy 1762 elej6n a kiszemelt
tr6ndrdkdsIII. P6ter n6ven ldpett a tr6nra. SzemdlyekOriil sok volt a
f6lre6rtds.A ttirtEnetfrdsels6sorbanKatalin eml6kirataib6lismerte,amelyet perszehiteles for6snak tekintettek,s abb6l egy siivtilv6nytfint el6,
aki mfiveletlen,tudatlan,dnkdnyesked6,
6s ink6bbII. Frigyestisztje szeretne lenni, mint orosz cs6szdr.Nem biztos azonban,hogy Katalin elfogulatlank6pet festett r6la.
A h6bonib6l val6 kil6pds, s6t az 6t6ll6sa poroszokoldal6rabizonytra
saj6tkezdemdnyezdse
volt. De tudunk arr6l is, hogy bizonyosktizigazgat6si
relormokat tervezett.fs az biztos, hogy k6t neves int6zked6sffz6dik a
nevlhez.(Hatalomrajutva, Katalin majd mindkett6tsietvevisszavonja,hogy
voltakdppencsup6nh6napokkalk6s6bbmagais ilyen rendeletetadjon ki.)
Az egyik a kolostori birtokok szekularizdci6ja,
6llami k€zbe vdtele.A kolostoroknakroppantkiteded6sfifdldbirtokaikvoltak, igaz,f6k1pperd6sdgek
vagy nehezenmfivelhet6ftildek 6szakon.Mindenk6ppentekint6lyesvagyon.
Ezeketaz flllami birtokokon beliil elkiiliinftve kezelt6kezentril,azzal,hogy
a kdzoktatdsc6ljaira haszn6lj6kfel.
kdtelezd6llamiszolA mdsik,enn6lj6val jelentdsebb
rendeleta nemesek
gflTatdnak
az elttirl6se.Kor6bbanm6r sz6ltunkr6la, milyen jelent6s kijvetkezm6nyeketvont ez magaut6n a nemesielit gondolkod6s6ban.
IIL P6tersok szdmrizdttetvisszaengedett
Szib6ri6b6l,fgy Biront 6s Miin-
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Erzs6bet cs6szdrn6

nichet.Elrendeltea kronstadtihadikikijt6 6pft6s6t,szorgalmazta,
hogy a f6v6ros6pft6sdn6ltiibb kcivethaszn6ljanakaz eddigi fa helyett.Megsztintette
a titkos kancell6ri6t.Tolerancidtbiztosftotta szakad6roknak.
S6t elrendelte
az ikonok eltdvolitds6t,6s k6telez6v6tette, hogy a paps6gvil6gi ruh6ban
j6rjon. Ez mdr sok volt a SzentOroszorsz6gnak.
MoNTESeurnu
rlNirvAuye
Pdternekazonbannem sok ideje maradthdtra. 1762.jrilius 9-6n Katalin a
regi j6 szok6sszerinta gilrdaezredek
6l6re6llt szentp6terv6rott,
elfogatta6s
lemondattaP6tert.Ndhdnynappalk6s6bbKatalin bardtai,az orlov fiv6rek
egy tisszetfizdssoriin megdlt6k.A palotaforradalmatKatalin rendeztemeg,
a gyilkoss6gazonbannem volt sz6nd6k6ban,
de az eredmdnyellensemvolt
kifog6sa.
Azzal ldpett a tr6nra, hogy I. P6teriiriikdt folytatja, amelyeta m6ltatran
ut6dokelhanyagoltak.
Ez azonbanlegitimit6snak
m6gnemelegendd,hiszen
akkor m6r 8 6vesvolt a fia, P6l. (A fdvrdrosirossznyelvekarr6l sugdol6ztak,
hogy nem is III. Pdtervolt az atya,de hivatalosan
m6gislegitim ut6d volt.)
A ttirv6nyek6rtelm6benvoltakdppenP6lt kellett volna cs6sz6r6kikidltani,
s ebbenaz esetbenKatalin lehetettvolna a rdgens.Ambfci6i azonbanenn6l
magasabbrasz6lltak.
vdgiil is III. P6tenelsok mindenkieldgedetlenvolt. Katalinj6l megtanult
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oroszul,6s nagybuzgalommalvett rlsztaz ortodoxistentiszteleteken.
A g6rda
tisztjei kijrdbenn6pszenivolt. Es m6r ldttuk tdbb fzben,Oroszorszdgban
az
tiirtdnik, amit a gfudaakar.I. P6termdr ink6bba gylzteshadvezlr6s orsz6ggyarcpit6nimbusz6t6lvezte,sot6toldalai feled6sbemeriiltek, rchetrA hivatkozni a gdrdael6tt igen szerencsds
volt. Ugyanez6rv6nyesa szentp6tervdri
lakossdgrais, amely f6vdrosi l6tdt fdlthette.Igy vdgiil mindenKatalin mellett sz6lt.
Nemhiribaolvasta a felvil6gosod6snagy fr6it, sok mindent megtanult
t6liik, perszea maga javfua. Tal6n Voltaire, akivel levelezett,nevezte6t
6szaki Szemiramisznak.
D' Alembert megl6togattaSzentpdterv6rott,
6s derekasanhir6t keltettefelvil6gosultvoltdnak.Katalinnaksikertilt megteremteni
a felvil6gosulturalkod6image-6t,aki n6p6t szolgillja,mint II. Frigyesvagy
IL J6zsef.Ertett hozz6,hogy dicsdrje magdt6s halad6 szellem6t.Szokt6k
mondani,hogy mindez csak szerepjdtszds
volt. De manaps6gminden politikus fgy tesz.Mi6rt haragudjunkKatalinra,hogy megellztekol:6t?

Nagy Katalin
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Mindenesetretett n6h6nyint6zkeddstmindjdrt uralkod6saelejdn, hogy
n6pszerfis6g6t
niivelje. Csiikkentettea s6ra kivetett ad6t,ez mindenr6teget
kellemesendrintett. P6ter holsteini rokonait visszakiildtehaziijukba,bizalmas embereitszdmflzte.Viszont sok emberthazaengedett
a szdmfrzet€sb6l,
ktjztiik Besztuzsev-Rjumint,aki Nyikita Panyin mellett hamarosanmegint
vezeti helyre keriilt az udvarn6l.Amikor nem sokkal megkoron6zdsa
ut6n
ellene ir6nyul6 tisszeeskiivdst
fedtek fel, r6sztvev6itcsak enyh6nbiintette.
Ennek is hire kelt. A Szen6tusjelent6s6gdtazzal csdkkentette,hogy hat
iigyoszt6lyratagolta szlt, igy gyakorlatilagcsakaz dllami legfels6bbbir6sdg
6s ellen6rz6kdzpont szerepemaradtmeg, bi{r szen6tornaklenni mdg tiibb
mint szin 6ven 6t nagy presztizzselj6rt. Az ellen6rz6stiigydszekteb{zta.
Hamarosan6 magais beletanultaz 6llamiigyekbe.Sokatjdrta az orszdgot,
helyben sok vissza6l6stfelfedett. Kideriilt, hogy az 67lam28 milli6 rubel
jiivedelmdb6l hivatalosancsak 16 millid gazdagitottaa kincstdrt, a tilbbi
kdzen-kdztineltrint. Az 6rintetteketperszekdnyelmetleniil6rt6k a leleplez€sek, de ennekis hfre t6madt.
1,764tavaszdnmegism6telteIII. P6terrendeletdta kolostori birtokok elkobz6sdr6l.Ezenttil- a falusi papokkiv6tel6vel,akiket az egyhazktizs6geknek kellett eltartaniuk- a papokfizet6stkaptak.A rosztovi6rseket,aki m6r
j6 ideje agitdlt ellene,szerzetess6
fokozta le 6s szdmrizte.Akor6bbi szdzadokhozk6pestez is enyheeljdr6svolt.
El6sztir voltakdppenelhatdroztaa parasztokhelyzet€neka javitds6t is.
Azt tervezte,hogy az amigy is kedvez6bbhelyzetbenl6v6 dllami parasztoknak teljes szemdlyiszabads6got
persze
ad. Obrokfizet6sikdtelezettsdgtik
megmaradtvolna.Fjodor Sahovszkojhercegazonbanlebeszdlteerr6l: ebben
az esetbena ftildesriri parasztokmind elszdkndnek.
Katalin azonbantovZbbrais bizonyosreformokongondolkodott.(Jgyl6tszik,komolyanvettea felvildgosoddst,
de perszeaz abszolutizmust
is. 1765ben kezdettdolgozniegy nagyobbmunk6n,amelya tovdbbiuralkoddsalapelveit fektettevolnale. Voltakdppen
kev6stinifll6gondolatvolt ebbena mfben.
Katalin j6rflsztfiloz6fusaib6lforditott le passzusokat.
Maga mondta,hogy m6sokatfosztottmeg gondolataikt6l.Kiiltintisena franciaMontesquieua tdw6nyek szellem6r6l6s az olaszBeccaria a v6ts6gekr6l6s biintetdsela6lsz6l6
munk6j6b6lvett 6t sokat.Az ut6bbi az egyszerfrbb,
hiszenpl. a kinvallat6s
tilalm6t ekkor mdr j6 n6h6nyeur6pai6llambankimondt6k.Erdekesebbvolt
Montesquieumfiv6nekfelhaszndl6sa,
hiszenaz tulajdonkdppenaz alkotm6nyos monarchiakdzikiinyvdnekszdmftott.Katalin az 6 gondolataitis iigyesen forditotta 6t nagyratijr6tervei igazolfisfua.M6r a 9. pont kimondta:
,,Az uralkod6 autokrata,mert semmifdleegy6bhatalom,csak az 6 szem6ly6benegyesftetthatalomk6pesarra, hogy az ilyen nagy 6llam teriilet6nek megfeleldentev6kenykedj6k.
A nagy kiterjeddsf 6llam sziiksdgess6teszi az autokratikushatalom
(iisszpontosuldsdt)
abbana szemdlyben,aki az illlamotkormdnyozza.Sziiks6gesaz, hogy a tdvoli orsz6gokb6l€rkez6tigyek elint6z6s6ben
megnyilv6nul6 gyorsasdgp6tolja ki a t6vols6gb6lfakad6kdsedelmeket.
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Mindenfajtaegydbkorm6nyzatnemcsakk6rosvolna Oroszorszdgsz6m6ra, hanemegyenesen
v6gzetes.
Mi az abszolft uralom c6lja?Nem az, hogy az emberekt6lelvegyeterm6szetesszabads6gukat,
hanem hogy cselekedeteikettigy irdnyftsa,hogy
mindenki a legiobbatnyrijtsa."
Hosszanlehetnem1g id€zni Katalint, vagyis Montesquieut6s Beccaridt,
de az eldbbi mondatokban,amelyek val6szfnfilegKatalin sajdt mondatai,
el6gg6pontosanmegfogalmaz6dottaz alapelv: autokratauralom a nagy
f<ildrajzikiterjed6smiatt. Ez m6g nagyonsokdigfgy lesz Oroszorsz6gban.
Egydbk6nta munka r6nk maradt villtozatdbansz6 van r6la, hogy a jobb6gyokhelyzetejavftand6,s6t arr6l is, hogy a szolg6ltatdsokat
az 6llamnak
kell szab6lyoznia.Beccarianyom6naz illlar'"iiigazs6gszolgdltat6sban
is komoly reformokragondolt.Az eg1szmunkaigen kritikus volt az oroszorsz6gi
6llapotokkalszemben.Altal6bana felvilidgosod6s
sz6mosolyan elvdt fogalmaztameg, m6gpedigigen 6lesen,amelyekaz oroszfiilek sz6m6ram6g a
bdnt6n6lis szokatlanabbak
voltak.
Katalin val6szfnrilegmaga is rigy €rezte,felvil6gosulthevdbentrilment
azon, ami az orszdgbana nemesekszdmdraelviselhetd.Hosszriestdken6t
olvasottfel a k6sztil6mfib6l udvari embereinek,arisztokrat6knak,
akik nyilviin borzong6ssalhallgattdk.Az arisztokrdciaszdmostagja ugyan maga is
tiszt6banvolt a felvil6gosultelvekkel,ha nem is Rousseau,
de legal6bbis
Voltaire szellem6ben.J6 n6h6nyklziratban maradtarisztokratafr6st ismeriink a korb6l, amelyekugyancsakkritikus szellembenfr6dtak.Csakmdsdolog
valamit az ir6asztalft6kszdm{ratollgyakorlatkdntleirni, 6s mds,ha ezt azuralkod6 sz6j6b6lhalljdk.Katalinmindenesetre
megengedte,
hogy a mrib6laz udvari emberekhizzanak, amit csakakarnak.Amit meg is tettek, igy a vlgdn az
eredetifrdsnaktdbb mint a fele kimaradt.Ami megmaradt,526paragrafus
volt, ebb6l 250 Montesquieuszdvege,100Beccari66.Ezt a megmaradtr6szt
Katalin ki is nyomtattatta(P6rizsbanldtatlanbanbetiltott6k),de csak magasabb tisztvisel6k kaptak bel6le. Fiiliisleges6vatoss6g,a n6p rigysemtudta
volna elolvasni,se a vdrosipolg6rok,de m6g sok nemessem.
A nyomtatott p6ld6nynakNakaz (Utasftds)volt a cime, ezen a n6ven
tartja sz6mona tdrt6netirds.Utasftdsvolt egy iisszehfvand6T<irv6nyhoz6
Gyfilds szdmfua.Az utols6 6rv6nyestdrvdnykiinyvet 1649-ben6llftottdk
6ssze,az6tarcngetegfj tcirv6nyjelent meg,ezekegymdsnaksokszorellentmondtak.M6r Erzs6betidej6n felvet6dtitthasonl6terv, de akkor nem val6sult meg.Lehet,hogy Katalin tudotterr6l, hiszenakkoribanmdraz udvarban
6lt. Mindenesetre1766.december25-6n ki6ltv6nybantudattaaz orszdggal
a gyfilds tisszehfv6s6t.
A gyfil6snekeszerint564 villasztotttagjavolt, akik tev6kenysdgiikidej6re
fizetdstis kaptak. 161 volt a megvdlasztottnemes,20 a v6rosikiildittt (minden v6rosb6legy f6, de tudjuk, mit jelentett ebbena korbanegy v6ros),79
a szabadparasztokktildtitte. 88 f6t deleg6ltaka koz6kok,a birodalomnomdd
alattval6i6s egydbetnikumai.27 flkdpviselte a kormdnyzatot,6s minddssze
egyetlenf6 a paps6got6s a SzentSzin6dust.A nemesek6s a kormdnyzat
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k6pvisel6iegyiittv6veis kisebbs6gben
voltak. Ha az 1789-esfranciarendi
gyfildsrevagy a nemzetgyfil6sre
gondolunk,ott a vil6gi 6s politikai elit kdpviseletesokkal er6sebbvolt.
Az dsszevetdsaz€rt sem teljesenindokolatlan,mert ahogy ott majd a
rendi gyfil6skiilddttei utasft6sokat
kapnaka v6laszt6ikt6l,dgy volt ez itt m6r
I767-ben. Ezek az utasftdsokszerencsdremegmaradtak,fgy hiteles k6pet
adnaka kiilddttek hangulat6r6l.Altal6nos volt-azigdny az ad6k cstikkentds6re 6s vid6ken valamifdlednkorm6nyzatl1trehozds6ra.
Perszeminden 16tegnek megvoltaka magasajdtosig6nyei is. A nemesekmindenekel6ttkiv6ltsdgaikkisz6lesft6setveft4k.el. Tilts6k be esetiikbena hal6lbiintet6st,a
kfnvallatdst6s a testi fenyft6st,maradjonmeg monop6liumuka fitld tulajdonjogdra6ppfgy, mint teljesjoghat6sdguka jobbdgyokfelett. Ezen trilmen6en iskol6katk6rtek a nemesekszdmftra,6sa kereskedelemmeg az iparfrzdsszabadsdg6nak
biztosft6s6t.(A felsoroltakegy r6szevalamilyenform6ban eddigis l6tezett.)
A v6roslak6k,drdembena keresked6km6r csupadj dolgot k6rtek, ami
eddig nem illette meg 6ket. Polg6ri ijntudattalkiivetelt6k,hogy 6k is viselhessenekt6rt az oldalukon.A nemesekkelellentdtben6ppens6ggel
azt, hogy
a nemeseknekne legyen szabadkereskednitik.Es ami a legf6bb: kapjanak
jogot ftildtulajdon6s jobb6gyokszerz6s6re.
(Ha mdg emldksziink16,ilyen
joguk valamikormegvolt).
jog6t ig6nyelt6k,telA szabadparasztokutasit6saif6k6pp a kereskedds
keik ntivel6s6tmeg azt,hogynekik is legyenekjobb6gyaik.(Ftildtulajdonuk
m6r eddig is volt.)
Mindezekvoltak6ppenkieg6szit6si.il
szolgdlnakahhoz,amit kor6bbanaz
orosz t6rsadalomr6lmondottunk.Az utasft6sokbana szdzadderek6naka
helyzetetiikrijz6dtjtt.A 4,2 milli6 jobb6gyl6lekneknem volt k6pviselete,
pedig 6k tett6k ki a lakoss6gnagy tiibbs6g6t.Hogy mit kijveteltek volna,
azttermdszetesen
az udvarbanis sejtettdk.Mai szemmeln{zve perszea nagy
tdbbs6gkizdrdsa6gbeki6lt6igazs6gtalansdg.
A korai polg6ri Eur6paszdmdrra
ez eg€szenterm6szetesvolt, az 6ltaldnos,a n6kre is kiterjed6 v6laszt6jogdgy mell6kesen- a 20. szilzadvfvm6nya.
A gyfildst 1767 augusztusdban
nyitott6kmeg Moszkvdban.Lengyel m6dru 6l€remarsalltv6lasztottak.A szdmbelih6trdnyellen6rea nemess6gsfly6t
mutatja, hogy ezt a tisztsdgetegy nemes,AlekszandrBibikov ttilttitte be.
Minthogy ttirvdnykdnyvelk6szft6s6r6l
volt sz6, tekintettelaz utasitdsok
nagy szdmdra6s heterog6nvolt6ra (a legtobb,1066a szabadparasztiutasft6s volt), bizotts6gokatviflasztottaka tdrv6nyhoz6segyes6gai szerint- a
felvil6gosoddsnak
m6r megvolt erre a receptje-, 6s ezekbena bizotts6gokban 6l6nkvitdk folytak.Majdhogynemgroteszkjelens6ga 18.szdzadderek6nak Eur6p6j6banegy fizetett k6pvisel6kb6l6116
parlament,amely dllami
tiirv6nyekr6l vitatkozik.
A helyzet legal6bbissaj6tosvolt6t a korm6nyzatis j6l l6tta. 1767 vdg€n
a gyrildstSzentp6tervdrrahelyeztdk
6t, nyilv6n,hogyjobban szemel6tt legyen.Egy 6vvel k6s6bba plen6risiildseket(mert ilyenek is voltak!) meg284

sztintettdk.Egyesbizotts6gokmdg 1774-igfolytatt6k munk6jukat.Tdrv6nykiinyv nem kdsztilt,a gyril6snem oszlottfel formdlisan,csakelhalt.
Mi volt enneka nem a korba 6s a kdrnyezetbeill6 ttibb6vestcirt6netnek
az 6rtelme?Egyesv6lemdnyekszerinta legitimit6shidnydbanszenved6Katalin fgy akartakipr6b6lni uralma szil6rds6g6t,6s hogy vannak-ekomoly
er6k, amelyekezt veszllyeztetik.Az esem6nyekismeret6benmegdllap(thatta, hogy nincs oka a f6lelemre.De nem lehet kiz6rni azt sem,hogy Katalin
eleintekomolyangondoltaa reformokat.Elvdgrepolitikai elveit fgy nagyon
ldtv6nyosanval6sithattameg,s l6ttuk, ehhezigenj6 €rzlke volt. Az is lehet,
hogy val6bancsak szfnhdznakszdnta.Mindenesetre,ha rt,gylrzdkelte, hatalm6naknincsenekkomoly ellenz1i,akkor t6vedett.
PUGACSOV

Meg tartott a soron l6v6 ttirOk h6boni, amikor az orszdgkeleti 6s ddlkeleti
v6gein olyan paraszthdborurobbantki, amilyent Oroszorszdgmdr nagyon
r6gen6lt rit. A Jajik foly6 mentdnindult, f6lig gyarmatitertileten.Kozdkok
6ltek itt, meg szakad6rok6s rengetegszijkdttjobb6gy. Egy €vtizeddelvagyunkKatalintr6nrajutdsaut6n,halvdnyanm6geml6keznek
az el6z6,Pdter
nevfi c6rra. Az 6hitfiek mdr rdg6tafog6konyakvoltak arra, hogy egyszer
csak megjelenika meghaltvagy meggyilkolt cdr, aki val6jdbancsod6san
megmenektilt
ellens6geiel6l, 6s eljiin an9pkdz6,hogy visszaszerezze
tr6nj6t. Val6j6bantucatszilmvoltak m6r 6lcdrokI. Al-Dmitrij 6ta is, akik tiibbnyire csak helyi feltfindst keltettek,a hat6s6gokhamarfelsz6molt6kmozgalmukat.
1773-banazonbanegy olyan6lc6rjelent meg,aki nagyfelforduldsttudott
okozni. JemeljanPugacsovnakhfvtdk, irdstudatlandoni koz6k volt. Feltrin6s6nekkedvezetta kell6 tijrt6nelmi pillanat. A hetvenes6vek elejdn a r€gi
szabads
6gban €16j ajiki kozdkokn6l fegyelmi v6ts6gek megtorlds6ra v illaszul
felkeldstdrt ki, ezt levert6k,az eddigiszabadsdgjogokat
elvettdk.1770-ben
m6g pestisj6rv6nyis srijtotta6ket. Ftild ugyan volt itt b6ven,de a primitiv
mfveldsmiattm6gsemelegend6.
El6gedetlensdg
m6suttis volt Oroszorsz6gban, itt azonbanez id6benkiilontisener6s.
Es ekkorjiitt Pugacsov.
Azt hfresztelte,
hogy 6 III. P6ter,akit a felesdge
eliildOzdtta hatalombdl,biirttinbecsukott,de sikeriiltmegsziiknie.Most a
kozdkoksegits6g6vel
visszaszerzi
atr6nt.Addig is azonbanelrendelte,
hogy
mindenfdldesuratirtsanakki. Udvartart6sthozottl6tre,cfmeketosztogatott,
leveleketktilddtt vid6kre, ezekbenfelsz6lftottaa parasztokat,hogy csatlakozzanakhozz6. Id6nk6nt kfnos volt, hogy leveleit nem tudta aldfrni, de
ktirnyezeteezenhamartfltette magdt.Volt fr6stud6irnok ktizijtttik. Tdbben
felvetett6kmdr a kdrd6st,hogy ez a szrikebbktir, amely a felkel6st irdnyitotta, csakugyanelhitte-e,hogy IIL P6tera vezet6jiik.Perszebiztosatnem
lehetmondani,elkdpzelhet6,
hogy eleintemagukis hitt6k, vagy ink6bbelhitettdk magukkal,hogy csakugyanegy c6r emberei.A felkel6stdmegei
sz6.':rndrabnonydra
nemvolt ez kdrddses,
hiszen6k ezdrtcsatlakoztak
. Avezdrt
legfeljebbt6volr6l lSttik.
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A llnadds gyorsanterjedt.AttttOtag25 000 fegyveresgyfilt iisszemdr a
legelejdn.N6h6ny kisebb er6ddt sikeriilt is elfoglalniuk, sokszoraz ezek
6rz6s6rerendeltkozdkok is dt6lltak a felkel6khdz.
A hat6sdgokel6sziir jelentdktelennektartottdk a mozgalmat,6s mind6ssze500 rubel v6rdfjattriztekki Pugacsovfejdre.Kds6bbmdrr20 000, majd
50 000 rubelreemelkedettaz osszeg.A felkel6k okt6berelejdnmegkezdt6k
egy jelent6s er6dftm6ny,Orenburgostromdt,a csapatokegy r€szepedig az
Ur6l hegys6gd6li viddkei fel6 nyomult el6re.
A tertilet egy6betnikumai,tati{rok,baskfrok6s kalmiiktjk, teh6t a gyarmatok lakoss6gais niivelte a felkel6k sorait.6k Pugacsovszem6ly6ben
egy
olyan c6rt t6mogattak,aki a fdldesurakelpusztftdsa
r6v6na fennifll6rendszer
teljes felsz6mol6s6thirdette meg. Ugyanakkorm6g magdnakPugacsovnak
sem volt elk6pzel6searr6l, mi lesz a gy6zelemut6n.
A ddli Ur6lban, a vaskoh6szat6s fegyvergy6rt6skiizpontjdbanaz itteni
manufaktrir6kmunk6saiis Pugacsovmell6 6lltak. Elfoglaltr{k a Gyemidov
csal6dtulajdon6banl6v6 fegyvergydrat,igy mfu a felkelds elejdn komoly
fegyvereser6t jelentettek.Egyes csapatokkdzbenSzamardhozkdzeledtek,
Pugacsovvezdrkara
a Volga mentdnfekv6 nagy vdroshoz6s er6dftmdnyhez.
mindekdzbenszorgalmasan
kiildtjzgettea csatlakoz6sra
,,csdbit6"leveleket
tov6bbi viddkek parcsztjaihoz.
A korm6nyzat el6szdrnem vette komolyan a felkeldst. Novemberben
1500 f6nyi csapatotkiildtek Orenburgfelmentdsdre.A felkel6k legy6ztdk
6ket, mdg miel6tt a v6roshoz6rtek volna, 6s az ortodox kardcsonyra,tehdt
1774.janudrelej6resikeriilt Szamardtelfoglalniuk.Napokonbeliil azonban
fordult ahelyzet. Bibikov t6bornokvezet6s6velnagyobbl€tszdmldcsapatok
jelentek meg, Orenburgot6s Ufdt felmentettdkaz ostrom al6l. Pugacsov
egyescsapataiveres6getszenvedteka reguldriskatonas6gt6l.
Pugacsovmost a baskfroker6ire szdmitott,akik kitziil sokanmdr kor6n
csatlakoztakhozz6,ez€rta Volgakiizdps6foly6safel6 fordult. A paraszth6borf fjabb hadszfnt6rretev6dtitt 6t, voltak6ppenkiizelebb Moszkv6hoz.
(Hi6ba6piilt mdr tdbb €vtizedeaz ij f6vdros,a parasztoktudat6banMoszkva volt a kiizpont, Pugacsovis nyilvdn igy l6tta.)
A hadszint6rilthelyezds6nek
azonbana felkel6k szilmdrah6tr6nyoskdvetkezm6nyeiis voltak. Az a helyi lakoss6g,amely a Jajik mell6l jiivet
csatlakozott,tov6bb m6r nemigenment. Az Urdlbanrijabb tiimegekjiittek,
de azok sem mentektov6bba Volg6hoz.A felkel6sfgy egyrenagyobbteriiletre tededt ki, egyre ttibb felkel6vel, csakhogyid6ben megosztva.Arra is
drdemesfelfigyelni, hogy az eg6szmozgalomaz eur6paiOroszorszdgkeleti
6s d6lkeleti peremdnzajlott le. (A kordbbi nagy paraszth6bonikis a ktjzpontt6l egyre messzebbttirtek ki.)
A hat6s6gokNyizsnyijNovgorodbanis nyugtalans6gr6lsz6moltakbe.
A f6vdrosbanpedig olyan hfrek terjedtekel, hogy Moszkv6banszdzezer
jobb6gy v6r Pugacsovmegdrkezdsdre.
Jdliusbana felkel6k elfoglaltdk Kcvdrosdt
de
vdrat,
Kremlt
nem
a
a
tudtidkbevenni.Michelsontdbornok
zany
csapataiitt megvertdka felkel6ket, dtezerfoglyot is ejtettek.Egymdst6rt6k
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a kivdgz6seka felkel6k 6ltal m6g nem 6rintetttertiletekenis, mintegy megel6zend6a hdboni tovdbbi terjed6s6t.A ttirtik hadszint6rentevdkenyked6
seregekegy r€sz1thazarendeltdk.
Miel6tt azonbanennekb6rmi hat6salehetettvolna, a volga menti etnikumok, (csuvasok6s mordvinok)csatlakoztakPugacsovhoz.
A seregeksz6ma rijra megniivekedett.Sikeriilt Penzdt€s Szaratovorelfoglalni. A vdrosi
polgdrok6s a paps6gkdnytelenvolt feleskiidni,,[I. Pdterc6r" hfis6gdre.
Mostanraazonbanmdr a korm6nyzatis 6rzdkelte,hogy komolyrafordult
a dolog. Ervdnyesvolt az 50 000 rubelesv6rdd. pjotr Fanyin gi6fot g"n"ralisszimusszdnevezt€kki, teljhatalmatkapott. Szuvorovotis iderendelt6k.
A Moszkva elleni t6maddssalfelhagyva,Pugacsovudvar6val egyiitt d6li
irrinybanmenektlt. M6g abbanrem6nykedett,hogy a k<izelidoni koz6kok
csatlakoznakhozz6,
ez azonbannem ktivetkezettbe. A felkeldshanyatldban
volt: ldttuk, a kordbbi teriiletek felkel6i elmaradoztak,az emberekelcsiiggedtek.Az 6lelmez6stsohasemsikeriilt teljesenmegszervezni,de a kezdeti
lendiilet ezen mlg segftettvalahogy,mostanraazonbanez m6r hidnyzott.
I. Michelson tdbornok szeptemberelej6n megsemmisft6veresdgetm6rt a
felkeldkre Szareptdndl.
Az alvezdrekelfogtrdkPugacsovot,6s szeptember25-€nJajikban 6tadt6k
a hat6s6goknak.
A v6rdijban6s amnesztidban
rem6nykedtek.Maga Szuvorov hallgatta ki a foglyot, azutdnnagy biztons6giint6zkeddsekkiiztjtt a
f6v6rosbavitt6k. Az itteni kihallgatdsm6r nem tartott sok6,kfnvallatdstis
alkalmaztak,bdr az tigy egy6rtelmfivolt. 1775. janudr 2l-6n pugacsovot
nyilvdnosankiv6gezt6k.
A korm6nyzatmdgsemvolt egdszenbiztosa dolgdban.szuvorov6s panyin m6g egy 6vig ott maradta helyszfnenaz esetlegestov6bbi l6zad6sok
felszdmol6sdra.
A felkelds6ldozatainak
a csal6djai(1572nemes,237 pap,
1037 altiszt 6s hivatalnok hozzdtaftoz6i) k6rp6tl6st kaptak. Jajik v6ros6t
uralszkra, a foly6t urdlra keresztelt6kdt (mindmdigfgy hfvjdk). 1775 v6g6n a m6g fogs6gbanl6v6 felkel6k amneszti6ban
rdszesiiltek.
utaltunk mdr 16:a felkel6sa peremviddkenttirt ki. ott teh6t,ahol a kiizponti
kormi4nyzat
hatdkonys6ga
gyeng6bbvolt, 6s a helyi dnkdnyink6bb6rv6ny-esiilhgtett.4 tanuls6gtehdtaz volt, hogy a hatalomhelyi kdpviseletdtkell megjavitani. Ennek eredm6nyelett az 1775-tjshelyi ktizigazgatilslreform.

Katalin reformjai
A KIVAUSAGLEVELEK
A reformot el6g hosszasel6k6sziiletekut6n val6sitotti{kmeg. Az el6z6 6vben jelent meg franci6ul egy konzervatfvangol nemes,william Blackstone
kiinyve, az angol tiirvdnyek kommentdrja.Ebben ttibbek kiizdtt a viddki
kdzigazgatdsr6l6s a nemess6gabbanvitt szerep6r6lesett sz6. De volt kijzelebbip6lda is, a balti tartomdnyoka magukn6metauton6mi6j6val,ahol a
helyi kiizi g azgatdsugyancsakj 6l mfikiidtitt.
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Az alapelvekigazdnmintaszerfenmegfelelteka felvil6gosoddsracionalizmus6nak,a hagyom6nyokneglig6l6s6nak.Az eg6szteriiletet 20 helyett
51 kormdnyz6sdgraosztott6kfel. Ezek hatdraitrigy vonti4kmeg, hogy egymintegy 300 000-400 000 legyen a lakoss6gl€tsz6egy kormi4nyz6sdgban
ma. A korm6nyz6s6gonbeliil a kisebb egysdga keriilet volt, egyenkdnt
20 000-30 000 lakossal.A most kialakftottteriileti elrendez6s1927-ieQ)
6rv6nybenmaradt.
A korm6nyz6sdg6l6reaz uralkod66ltal kinevezettkormdnyz6vagy f6kormdnyz6kertilt, aki kdzvetleniilaz uralkod6nakvolt aldrendelve,kiizponti
korm6nyhat6sdgok
ktjzbeiktat6san6lkiil. A korm6nyz6khivatalb6l a Szen6tus tagjai voltak, ha 6ppena f6v6rosbanjdrtak, r6szt is vehettekiildsein.
A korm6nyz6sdgtertiletdnteljhatalmukvolt.
Az adminisztrdci6tit hat6s6gb6l6llt. A legfontosabbaz id6nk6ntdsszehfvott kormdnyzdsdgigyfl6s, ezena tertiletnemeseivehettekrdszt.A kamara az illlami pdnziigyeket,teh6t els6rendfienaz ad6 behajtdsdt6s elsz6mol6sdt, ezenkfvtil a helybenl6v6 dllami birtokok tigyeit is int6zte.Ennek is
voltak perszenemesitagjai,6pprigy,mint af6bir6sdgnak,amely a tertileten
lezajlott perekbena feljebbviteli bfr6s6gszerepdtttiltijtte be. Volt mdg egy
saj6tosszerv,a lelkiismeretibtr6sdg(a mint6t az angliai Courts of Equity
nyilv6nftott emberekiigyeivel meg egydb,
adta),ez a besz6mfthatatlannak
vdletlentil ad6d6,a tdbbi hat6s6giigykiir6be nem v6g6 iigyekkel foglalkozott. V6gtil a kdzj1l€ti hivatal az iskol6k, k6rhazak,menhelyek6s bdrtdntik
iigyeit intdzte.Az els6 h6rom intdzmlny 6l6n kinevezettnemesek6lltak.
A nyilvdn kevdsbdfontosnaktartott utols6 kett6 6l6rea rendekdltal v6lasztott emberekkeriiltek. A v6lasztdsbanaz dllami parasztokis r6szt vettek.
Elvbenteh6tnemnemesekel6tt is nyitva 6llt ez apozici6.Mindegyik hivatal
term6szetesen
hivatalnoki gdrd6valis rendelkezett.Az elniik azonbankinevezettnemesvolt.
el6keriiltalapErdemesfelfigyelni megintcsakarra a felvildgosod6sb6l
A keriiletekitt elvdlasztottdka bfr6skod6st6l.
elvre,hogy akdzigazgat6st
h6romtagribizotts6g
ben nem ez volt a helyzel A keriilet sz6kv6rosdban
mfikdddtt,tagjait a nemesekvdlasztott6kmaguk kiiziil. Itt a bfr6skod6s
mdr nem kiildniilt el egydrtelmfiena kdzigazgatdst6l,a bizotts6giigykdre
mindkett6rekiterjedt. A v6rosipolg6rokels6 fokon a helyi magisztr6tusal6
tartoztak,az illlami parasztokiigyeit pedigmegintkiiltin hat6s6g,araszprava
(int6z6s6g)l6tta el.
A bfrdkat rendenk6ntv6lasztottdk,teh6t a nemesek,a v6rosok6,saz 6llami parasztokktiltjn, 6s a bir6sdgaz illet6 rend tigyeibenvolt illetdkes.
A parasztibir6sdg6l6reazonbannemestneveztekki. A n6gyfoktibir6skod6s
is rendenkdntvolt elkiiltjnftve.A keriileti felett rilltak a korm6nyz6s6gibirdk,
feljebbviteli hat6s6gk6ntpedig akormdnyz6s6gif6bfr6s6g.De m6g innen is
MEg azt is tartalmaztaa tdrv6ny, hogy
lehetettfellebbeznia Szendtushoz.
ha valakit letart6ztattak,azt hdrom napon beliil ki kellett hallgatni, illetve
ismertetnikellett vele a vddat.Ez az angolHabeascorpusttirv6nyb6lkertilt
ide. Mds k6rd6s,hogy ezeketa csakugyanfelvil6gosultelveketmennyiben
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tartott6kbe. A helyi hat6s6gokdnkdnyenyilvdn m6rsdkl6ddtt,az egyenrangri
egym6st,ha ezt a tdrvdnynem is mondtaki. A leghat6s6gokellen6rizhett6k
el6rte:az orszdgnagyteriilet€rekiterjed6,
f6bb c6lt a tiirvdny mindenk6ppen
a 20. szdr,adignem
valamilyenfokon dsszefogott6s vezetettparaszth6boru
tdrt ki Oroszorsz6gban.
Az fjabb, 6tfog6ttirvdnyekrem6gtiz 6vetkellett vdrni. 1785-benKatalin
k6t kiv6ltsdgleveletadott ki, az egyiket a nemesek,a m6sikata vdrosi lakoss6gszdm6ra.
A nemesikivdltsdglevdlkonkretiz6ltaa kormflnyz6sdginemesigyfil6sek
teend6it.H6rom6ventekellett iisszetilniiika korm6nyz6s6griltal6nos,ma azt
mondan6nk,elvi tigyeinek az intflzflsdre.A gyfil6s maga v6lasztottameg
perszecsakisa nemesekkiiziil. A kifejezdsmaga
marsalljdt,6rtelemszerfien
is viilasztgyakorlatb6l
keriilt el6. Egydbtisztsdgvisel6ket
megint a lengyel
aki
nyilv6n
kellett
meger6sitenie,
hattak, de mindegyiketa kormdnyz6nak
megbizhat6knak
tekintel€ggd
ismertea teriilet nemeseit,meg tudta ft6lni,
passzfv
a
vagyonos
vdlaszt6joga
het6k-e. A vdlasztotttisztsdgekeset6ben
nemesekmellett a magasrangri katonatiszteknek6s hivatalnokoknakvolt,
vagyis 6ket is meg lehetett vdlasztaniaz egyes tiszts6gekre.A nemessdg
(perszefiildjei 6s jobbdgyaiut6n
megkaptaa szemdlyesad6mentess6get
ad6zniakellett)meg azt,hogy f6veszt6srenem ft6lhet6k,a testi fenyitdsal6l
mentesek,6s bfr6i itdlet ndlkiil vagyonukatnem szabadelkobozni.Jobb6gyok 6ltal lakott f6ld csak a nemesektulajdondbanlehet. Szabadonkereskedhetnek akdr a kiilfttlddel is, 6s alapfthatnakmanufaktrirdkat,gydrakat.
vonatkoz66szrev6A kormdnyz6sdginemesigyfil6s az 6llamkormdnyzatra
teleit szabadonterjeszthettefel az uralkoddhoz,ehheznem kellett a kormdnyz6j6v6hagy6sa.
Ha j6l megndzzi.j,h
a nemesikivdltsdglev6lcsakaz eddigi helyzetetszentes(tette,azt a helyzetet,amelynekldnyegea nemesikdtelez6szolgdlatela kiv6lts6glev6lbennem is esett sz6.
ttirl6se volt. Ilyesmir6l term6szetesen
A keresked6sszabadsdga
is megvolt eddig, itt az lett a l6nyeges,hogy a
v6rosi keresked6knem tudt6k ezt a nemesektdlelvitatni. A legfontosabb
az egdsznemess6gnek
azonbanm6gisaz,hogy a kiv6lts6glev6legys6gesen,
sz6lt,a tituldris 6s nem tituldris arisztokr6ciakiiliindlldsanem keriilt sz6ba.
A nemess6gmost m6r v6gkdppegysdgesrendd6v6lt (ezt a rendi kiiltinr{ll6st
majd csak 1918-bantiirlik el).
Egy nappal k6s6bbadta ki Katalin a vdrosoknakszdl6 kivdltsdglevelet.
6rv6nyesaz, amit
Enn6l m6g inkdbb,mint a nemesikiv6lts6glev6leset6ben,
emlftettiink:
a tdrsadalom
a felvil6gosult abszolutizmusegyik teend6jekdnt
6szelvekalapj6n,feltilr6l ttirt6n6 beoszt6sa.
A kiv6ltsdglev6la vi{rosi lakoss6gothat csoportbaosztottabe. A felvil6gosult gondolkod6sitt nem volt kdvetkezetes,mert az egyeskateg6ri6kkiiziitt olykor 6tfed6sekvoltak. Az els6csoportbatartoztaka v6rosiingatlanok,
tehdt hfz;ak kertek tulajdonosai.A m6sodikbaa keresked6k,vagyonukt6l
a legvagyonosabaz elsdterm6szetesen
fiigg6enh6romgild6beszdtviflasztva,
bak6 volt. A harmadikcsoportbatartoztaka cdhesk6zmfivesek.A negyedik
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kis ldtszdmrivolt, a m6s v6rosokb6lszr4rmaz6
keresked6kkaptak itt helyet.
ugyancsak.ngm rlagy lltszdmld a ,,tekint6lyespolg6rok" 6t6dik "ropo.t3u.
rd-e-azdrtelmisdgifoglalkoz6sriakmeg a gy6rosokszfimitottak.A legn6iesebb a hatodik csoport volt, a posaidlakoft.Mindenki idetartozott,lki az
els6 iit rendbenem keriilhetettbe, c6hleg6nyek,napszdmosok,
bizonytalan
foglalkoz6sfak.vil6gos, hogy a2., a 3. 6s i 6. csoportbatafioz6ak
voltak
sz6m-szerintnagy ttibbsdgben,6ket neveztdktulajdonkdppenpolgdroknak.
_ A lakossdghat csoportjavdlasztottameg a v6rbsf6t(i-otovi) {s a vdrosi
duma (tandcs.)tagjait. A szdmbeliktiltinbs6gekellen6reihat csoport szavazata egyenldvolt, teh6tegyenl6sz6mrik6pvisel6tkiildhetteka testiiletbe.
A keresked6kmentesiilteka katonailllitdsk-dtelezetts6ge
al6l, s6t azels6k6t
gilde tagjaival szembena testi fenyit6k alkalmazdsaii tilos volt.
. -Az6tais mgndjdk,hogy egy rijabbnappalk6s6bba parasztoktigy6benis
kellett volna hasonl6rendez6sthozni, de az majd csak lg61-ben val6sul
meq'.1 jobbdgyreformmal.Az illlami parasztokkalkapcsolatbanvalami hasonl6 intdzked6stKatalin is fontolgatott,de a novg6rodi korm6nyz6, egy
livlandi nemeserr6l lebeszdlte.
El6g csakMdria Ter|zia frb6ri reformjairagondolni,hogy ldssuk,d pdrasztokhelyzetdnek6llami szabillyozilsa
a felvil6gosultabszolutizmussi6mon tartott teend6ikdz6 taftozott.Erre m6gsemkeriilt sor.A legval6szfnfibb
mg*yaruzataz, hogy Katalin nem mert szembefordulnia nem6ss6ggel,
hatalma f6 tdmaszdvalA jobb6gy-fdldesririviszonymag6njogijellegfi-rieksz6ptlgtt (ha egyr4ltal6ban
elgondolkodottezenvalakD. A g6rAil6l6J a legszfkebb udvari krirnyezett6lkezdveigen nagy t6rsadalmiei6k mozdultakvolna
meg, 6s fordultak volna a csdsz6m6ellen. pugacsovvalah6ta miig<ittKatalin ezt nem merte megkock6ztatni.
Ez a hdrom t<irvdnyvolt a felvil6gosultabszolutizmusterm6seoroszorlzdgban. Ha arcagondolunk,amit teend6ir6lmondtunk,akkor el6g kev6s.
T9l6n-az-oktat6siigy
ter6nvan m6g valami. A n6k legal6bbktizdpfofii oktat6sa6rdekdbena kormdnyzat1764-benldtrehozott-lerm6szetesencsak nemesi sz6rmaz6kokszdmdra- egy elvbenfels6fokrilednyneveldintlzetet, a
szmolnijt (a 20. szdzadbanmajd nagy nevezetess6gre
iesz szert, de nem
eredeti rendeltet6sekapcsdn).ugyanabbanaz 6vben tijbb kad6tiskoldtis
alapftott,megintcsaka nemeseksz6m6ra,
hogy itt kdsziilhessenek
fel a tiszti
p6lydra.
Az alapfokri oktatdski6pft6s6tmajdmindenfelvil6gosult abszolutizmus
feladat6naktekintette.Ha Katalin nem is rajongotta pirasztok kimfivel6s6€rt, az eur6paiktizv6lem6nyreval6 tekintetlel ezeni terenis tenniekellett
valamit. 1793-bana kiizel 30 milli6 lakosri birodalomban311 ndpiskola
mfikddtitt,738 tanit6val6s 17 297 tanul6val.De h6t honnanis lehetetivolna
kell6 sz6mritanit6t bedllftani,amikor k6pz€siikresem volt lehet6s6g.6s az
a korm6nyzat,amely milli6kat koltittt hadseregre,
hadiflottdra,gyarmatokra
6s udvari f1nyfrz1sre,ett6l fiiggetleniil sem tudott volna 6s nem is akart a
n6pmfvel6sresok p6nzt fordftani.
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A FELVILAGOSODAS

H6t felvil6gosodds?
Felvil6gosultabszolutizmus
teh6tvolt Oroszorsz6gban.
A tdrsadalmistruktdra ismeret6bennem sz6mfthatunkarra, hogy a vdrosi
polg6rs6gkdrdbenez gydkeretverhetettvolna. A keresked6,m6g ha tudott
is olvasni(tdbbnyiretudott),semideje,semkedvenemvolt Voltaire-tvagy
Rousseau-tforgatni. Nyilvdn az {llami parasztoksem ttilekedtekilyen olvasmdnyokdrt,a szakaddrokm6gkev6sb6.A felvil6gosodilsraegyetlenr6teg
lehetettcsupi{nfog6kony,a nemess6g.
Meg is volt hozz6 a megfelel6kerete,a szabadkdmfrvessdg.
Ez a voltak6ppenvelej6igpolg6ri, f6lig-meddigtitkos vagy legal6bbistitkol6dz6 szervezetaz 1760-as6vekt6lkezdveOroszorszdgban
is divatoss6v6lt. Els6sorban a k6t f6v6rosban,de a nagyobbkorm6nyz6s6gikiizpontokbanis megalakultakolykor angol vagy m6g ink6bb francia mint6raa pdholyok, ezekis folytak az emben titokzatosszertart6sokktizepette6rdemibesz6lget6sek
berisdgnagy kdrd6seir6l.Egyesekviddki mag6nyukbanm6g frdsrais adt6k
pontosabban,
annakmfiveltebbkisebbs6ge
a fejiiket. Att6l, hogy a nemess6g,
francidul tudott, az orszdgbana francia felvildgosod6sterjedt el, vagyis annak radik6lisabbvrfltozata(a mdrs6keltebbndmettelellent6tben).
Perszea vil6gn6zettekintetdbenradik6lisabbv6ltozata,amelybenbizonyos materialistacsfr6kis megjelentek,
m6g ha kell6 6vatoss6ggal
is. Nagyon ritk6n a parasztokhelyzetdr1lis sz6esett.Az udvari f6nyfrz6stmegaz
ottani idegenmajmol6st
szintdnsokankifogdsolt6k(mikdzbenmagukis mindent ktilfiildr6l mint6ztak).Az udvar felvil6gosod6s6talapj6banszfvesen
lilttdk, abszolutizmus6tazonbannem mert6k megbfrdlni.A felvil6gosultan
gondolkod6oroszokb6lhir{nyzottaz akdsztet6s,ami a lengyelekn6lp6ld6ul
er6senhasonl6t6rsadalmihelyzetbenmegvolt,hogy a felvil6gosod6s
elveit
a hazai viszonyokra adaptflljdk,6s abb6l valamifdle reformok rendszer6t
kdrvonalazz6k.
A felvil6gosoddselterjeszt6s6ben
nem csekdly szerepetjdtszott a m6g
1754-benldtrehozottSzabadKdzgazdasdgiTdrsulat,amely szinteegy tudom6nyosint€zmlny feladataitvi4llaltamag6,ra.
A franciaakaddmidkmintdjfua
p6lyadfjakat tfrzdtt ki ldnyegespolitikai 6s gazdasdgikdrd6sekmegolddsdra.Katalin uralkod6saalatt m6r arcais volt p6lda,hogy a f6ldtulajdon
szabads6gdnak
a kdrddsdtvetett6kfel, 6s a p6lyadijataz a munka nyerte
el, amely kimondta, hogy a parasztokatis ftildtulajdonhozkell juttatni.
AlekszejPolenov v6laszoltameg fgy a k6rd6st.,,Az a paraszt,akinek
gondolkod6samegfelelhelyzetdnek,(...) arra tdrekszik,hogy amennyire
ereje 6s tud6saengedi, ntivelje j6l6tet,ha nem bukkan 16vflllalkoz6saiban
olyan akad6lyra,amelyolykor akarataellendreis arrak6nyszerfti,hogy lusta
legyen.Ugy v6lem, nem ok n6lkiil, hogy az ing6 6s ingatlanvagyonfeletti
tulajdont tekinthetjiik az egyrks 6ppensdggel
sz6mottev6m6dszerneka paraszts6gbiztatdsdra6s javft6s6ra,hiszen (...) a paraszt,ha birtok6nakura,
nem f6l att6l, hogy birtoka tekintetdbenvalamilyener6szaktev6s6ri, 6s a
szervezettvagyonnal szabadon61,ld.gyrendezhetiel 6s haszn6lhatjafel,
ahogyj6nak l6tja|' Ha nem is ilyen alapk6rddsben,
a t6rsulategy6b p6lya-
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t6telei is eldsegftettdka polg6ri gondolkoddselterjed6s6t.Term6szetesen
a
nemess6g
kdr6nbeliil.
A szdpirodalomban
tal6lkozhatunkmerdszebbkezdemdnyezdsekkel.
Ehhez
az is kellett,hogy a nemess6gb6l
kikertiljtin aly,4 mfiveltsdgetig6nyl6,olvas6
r6teg,6s ilyen val6banvolt mdr.Es akadt,aki ezt ki is tudtahaszn6lni.
Nyikolaj lvanovics Novikovr6l van sz6. Term6szetesen
6 is ftildesrir,de
vagyon6tarra fordftotta,hogy nyomd6t6s kiad6v6llalatothozzonl6tre. (A
nyomd6k6s kiad6k szdma6ltal6banmegszaporodott
ezekbenaz lvtizedekben, mfikiid6siiket1783-banenged6lyeztdk.)-R6gi
orosztdrtdnetiforr6sokat
adott ki, meg foly6iratokat, id6vel szatirikusjellegfieket. Katalin felvette
vele a -harcot,maga is kiadott egy Mindenf4lemindenfajtacfmd nem tril
elm6sfoly6iratot, amelybenmagais frt n6vtelenil, de perize mindenkitudta, kir6l van sz6.Anonimitdsamiatt viszontnyugodtanmeg lehetetttiimadni,
hiszensenki sem volt ktitelestudni, hogy acs{sz6rn6drtekezika foly6iratban. Novikov 1779-ben kezdte el kiadni a Moszkovszkievedomosztyi
(Moszkvai Hfrek) c. lapot, 6s ifirisdgi mell6kletetis adott hozz6.Dardzs Zs
k6s6bbFestd cfmen inditott szatirikusfoly6iratokat,ezekbena t6rsadalmi
visszdssdgokat
tettesz6v6.,,Egyktizepesnemesnek,
aki a magajav6t sokkal
jobban szerette,mint a k6z javdt,volt egy kiv6l6 jobbdgy miniitrirafest6je.
Ennek a fest6neka mfiv6szeteigen magasszfnvonahivoit, de a jdvedelem,
amelyetp rylnk6jd6rtkapott, igen alacsony.Ennek az oka,hogy szolga6i
orosz,mivel Moszkvdbanbevett szokds,hogy az orosz mfiv6sietnet<jovat
kevesebbetfizetnek, mint a kiilfiildieknek, m6g ha az ut6bbiak mfiv6izete
csekdlyebbis; egysz6valenneka fest6neka jdvedelmeaz ell6t6s6ntrilkev6s
pdnzt biztosftott fiildesurdnak.A fdldesrir mint okos ember 6s olyan, aki
jdvedelmeitekintet6bena mennyisdgtanb6l
csak a szorzilsttanultameg,j6nak l6tta eladni ezt a fest6t.A fest6megvettevolna saj6t mag6t,denenivblt
p1nze.-Egybizonyosel6kel6 rir, akit ezlrt nagy tiszteletillet meg, amikor
megtudtaezt, 6s megli4ttamunkdjdt,500 rubel6rtmegv6s6rolta6t, 6s felszabaditottaa jobbdgysorb6l,hogy ezt az drdemesmfiv6sztszabadd6tegye.Ez
az dr most azonfdradozik,hogy a fest6tfelvegy6ka Mriv6szetiAkadEmidra.
Ha ez sikeriil, megnyitjael6tte a boldogs6gmegszerz6s€nek
az ritj6t. ime,
olyan p6lda,amely mdlt6 egy drtelmes,el6kel66i a kiiz jav6t szereilrirhoz!
Adja Isten, hogy oroszorsz6gbant6bb ilyen mec6n6salegyen a tudomdnyoknak6s mfiv6szeteknek!"
. Ez nyilv6n kital6lt, de az 6letb6l vett tiirtdnet. Ilyen esetek,ha nem is
mindennap,de csakugyanel6fordulhattak.Mai fogaimaink szerint kev6ss6
nevezn6nkezt szatirikusfr6snak,de Novikov tdbbi karcolatdbansincs sokkal tilbb 61.A felvil6gosod6sigazi hive volt. A t6rt6net j6l v6gz6dik,az
j6s6g, a felvil6gosoddsnagy eszm6nyeval6bansugdrzikebb6t a tis
9ry9"4
frdsb6lis. Novikov az 6szt6lremdlteaz illtalakipelleng6rezett
val6s6gmegjavitdsfit- ha csak apr6 l6p6sekkelis.
__ A nyolcvanas6vekben 440 mfivet adott ki, tiibbnyire fordft6sokat,6s
80.O00.rubelnyi
forgalmatbonyolftottle. Amikor l7g7-bena kdzpontikormdnyz6sdgokban
6hins6gvolt, p€nztgyfrjt}tt, sz6zfaluban osztogitta.Ezzel
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semnyerte meg a csdsz6rn6tetsz6sdt.Kiiltindsena franciaforradalomkittir6se utdn a hat6s6gokegyre rosszabbszemmel n€zt€k a tev6kenys6gdt.
6s v6giil
1791-bennyomd6j6tbetiltott6k,6t a kdvetkezd1vbentetart6ztattdk,
15 6vnyi bdrtdnbiintet6sreit6lt6k. Az fj cs6szdr,P6l majd kiengedi a btirtiinbdl, de birtok6ra visszavonulva6l mdg ttibb mint kdt dvtizedet,an6lkiil
fejteneki.
hogy 6rdemitev6kenys6get
A Novikov elleni elj6rdsraaz€rtis keriilt sor, mert 1790-bensokkal heegy
vesebbt6mad6s€rteaz uralkod6t.AlekszandrNyikolaievicsRagydscsev,
Lipcs6benjogot vdgzettnemes,k6s6bbhivatalnokmegjelentetteUtazis P6tervdrr6l Moszlcvdbac(mfi munk6j6t.Egy r1szegcenzordtengedtea mfivet,
engeddlyeztekiaddsdt,hamarel is fogyott. De a hat6s6gokhamarosanfell6tta el,
figyeltek 16,a kdnyv Katalin kezflbeis kertilt, aki szdljegyzetekkel
tdbbekkdzt azt irta 16,hogy rosszabbPugacsovndl.
Az Utazdsaz angolLawrenceSterneSzentimentdlisutazdscfmfi munk6j6nak amintdjfua kdsziilt. Sona veszi ak6tfivdros kdzti postadllom6sokat,6s mindegyikhezffrz egy tdrt6netet,ottani 6lmdnyeket,elgondoldcimenhossztiversetis frt, 6s ezt rdszleteiben
sokat.Oda a szabadsdghoz
m6smunk6jak6nt.A tdrkdzreadta
a
kdnyvben,
term6szetesen
ugyancsak
festeneka paraszts6g
val6ban
iszonyri
k6pet
t6netek,amelyeketelmond,
helyzet€r61.kiszolg6ltatottvoltdr6l. A legdurv6bbiink6ny, az emberi m6lt6s6g megalilzdsa.Es ezzel szembena vddekez9s:a gonoszftildesurak
meggyilkol6sa.
el6tAz egyik fejezetbentervezetetkdszftetta jiiv6 szdmfua.,,Ismeretes
tiink apdink cselekedeteib6l,ismeretesdsszeskr6nikdinkb6l,hogy n6piink
btilcs kormdnyz6i, dszinte emberszeretet6ltal indittatva, minekut6nfelismertdk a tdrsadalmikapcsolatokterm6szetikdtdttseg€t,ana tdrekedtek,
hogy g6tat emeljeneka szdzfejfigonosznak.De az 6 kormdnyzaticselekedeteiketmeghifsftottaa mi, az id6 t6jt az 6llambanbiiszkekiv6lts6gair6l
hfres rendiink, a mdr elavult 6s megvetetttiriiktis nemessdg.Rdgi uralkod6ink jogaruk tekint6lye mellett sem tudtdk a polgfui szolgas6gbilincseit
szfltzizni. Nem csup6nj6 szrind6kaikatnem tudt6k vdgrehajtani,de a birofolyt6n nemegyszerarra indalom emlftett nemesirendj6nekravaszs6ga
dfttattak, hogy drtelmiiknek 6s szfviiknek nem tetszf szab6lyokatfogadjanak el. (...) A fiildmfivel6k m6ig is rabszolg6kk6nt6lnek kiizdttiink.
Nem ismerjiik fel benniika veliink egyenl6polg6rt6rsat,megfeledkeziink
benntik az emberr.6l."
Foradalmi4rnakszokt6kmondani.Olykor val6banannaktfnik, de nemegyszerebben a munkdbanis l6tszik, hogy val6jdbana felvildgosoddst6l,
s6t a felvildgosult uralkod6t6l vdrja enneka vdrl6.r.it6helyzetneka felsz6mol6sdt.Vagyis a felvil6gosult abszolutizmust6l.
megtette,m6gnem volt ismeretesa szerz6,
Amikor Katalin sz€ljegyzeteit
jelent
meg. Sokhelytvan bennesz6 kegyetlen
a kdnyv ugyanisn6v n6lkiil
fdldesurakr6l,ndv n6lkiil. Katalin tiibbnyire befrta a nevet,vagyis maga is
tisztdbanvolt orsz6gahelyzetdvel.De 1790-etfrunk, Pririzsbanmdr egy 6ve
leromboltdka Bastille-t, az ilyen ir6sok mfu hilmenteka tfr6shat6ron.A hely-
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zethezhozzdtartozik
az is, hogy a kdnyvetRagyiscsevsaj6tjobbdgyaiszedt6k 6s nyomtatt6kki.
A rend6rsdgperszehamarosan
kiderftettea szerz6kil6tdt. Ragyiscsevet
a P6terP6l-er6dbez6rtdk,6s felndgyeldsreftdlt6k. Ilyen itlletet perszeKatalin nem hajtathatottv6gre.Kegyelemb6la biintet6sttizdvi szib6riai sz6mfizetlsre villtoztatta.Fia, P6l aztdnNovikovhoz hasonldanRagyiscsevetis
visszaengedte
a szdmfizetdsb6l,
aki egy munkdt k6szftettm6g, amelybena
l6lek halhatatlans6g6r6l
elmdlkedett.Amikor az ij szdzadelej6nmegint f6lre6rt6sektdmadtakkdriildtte, tingyilkos lett.
A DESPOTA
UT6D
A felvil6gosult abszolutizmusnak
volt m6g egy vt6jilteka a szdzadv1g€n,
Pdl uralkod6sa.Tr6niiriiktiskdntnagyon neh€zhelyzetbenvolt, anyja nem
kedvelte,nem eresztettektizel az illlamij'gyekhez.
P6lt felh6borftottaKatalin
mag6n6lete,
s ezt nem is titkolta. Gatcsindban6lt kast6lydban,
6s folyton
att6l rettegett,hogy anyja btirtdnbecsukatjavagy kiv6gezteti.Alig akarta
elhinni, amikor hfrtil hoztrikneki a cs6sz6rn6hal6l6t.
A tr6nra kertilve mindentmdskdntakartcsin6lni,mint anyja.Szib6ri6b6l
sok sz6mfizlttet hazaengedett,
ttibbek kdzt a nem is olyan r6gen elfogott
lengyeleket.Ko6ciuszk6nak
1500jobb6gyotadom6nyozott,
s6t azt is megengedte,hogy visszat6rjenAmerikrdba.Katalin minisztereittermdszetesen
menesztette.
H6t t6bornagyot,300 t6bornokot6s 2000 tisztet elbocs6tott.
Szuvorovotis birtokdra szdmfrzte(miel6tt sziiksdgelett volna rd Nyugaton,
mint l6ttuk). Yezetl munkatdrsaitgyakrancser6lgette.Azt tudta, hogy mit
nem akar: a katalini rendszert.De azzalmdr kev6sb6volt tiszt6ban,hogy
mit is akar tulajdonk6ppen.Elrendeltep6ld6ul,hogy ha a f6v6rosbankikocsizik, mindenkildpjenki a hintaj6b6l,6s tdrdeljenle, mdg ha nagy is volt
a sdr vagy a h6.
Ezt a rendelkez6s6tszoktr{kttibbnyire iddzni annak magyardzatak6nt,
hogy a nemessdgktir6bennem volt kijzkedvelt.Az ellenszenvegy6bk6nt
kiilcsondsvolt, ktiltjncisenaz arisztokrati{katnem szfvelte.A jakobinizmus
kifejezdst is megtiltotta,meg a p6rizsi divat ut6nzds6tis, mert ez mind a
forradalomraemldkeztette.
Saj6tosm6don az6rt voltak olyan int6zked6sei,amelyekmintha a felvil6gosultabszolutizmust
id6ztdkvolnafel. Katalinmegtiltotta,hogy a jobb6gyok panaszttegyenekfiildesuraikra, P6l tehiltism6t megengedte.1797-ben
adtaki hfresrendelet6t,amelybenegyrdsztnem enged6lyezte,
hogy jobb6gyokat megfelel6ftild n6lkiil adjanakel, m6sr6sztkiss6 hom6lyosfogalmazdsbanazt rendelteel, hogy a jov6ben a foldesurakcsak heti h6rom robotnapotkoveteljenek.A fdldesurakezt:d,gyforgatt6kki, hogy ahol addigenn6l
kevesebbvolt a robot, most ott is ennyit kellett teljesfteni.
A parasztokktjr6bena rendelethir6rerem6nyekt6madtaka teljesfelszabadft6sr6l.S minthogyez elmaradttiibb helyiitt zavargdsok
tOrtekki. Ezeknek azonbana katonas6ghamarv6getvetett.Az abszolutizmus
mindenesetre
6ps6gbenmegmaradt.
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I. P6I
I. S6ndor

P6l m6g korondzflsakorrendeletethozott a tr6n egyenes6gi tirtikl6s616l, de rigy, hogy ez nem vonatkozottegy6rtelmfiena legid6sebbfirira.
V6logathatottvolna fiai ktiziil, hiszena Romanov-Holstein-Gottorp-csal6d gyarapod6sdr6l
kell6k6ppengondoskodott.Utols6 h6napjaibanm6gis
6rd k6sziilt
egy wtirttembergi 13 6ves hercegethfvott Szentpdtervdrra,
hagyni a tr6nt, majd ha meghal,ami m6g nem tfint olyan kiizelinek,hiszentitven6vessem volt.
Ekkor azonbanegy fjabb palotaforradalomldngolt fel, az utols6 6s kev6sb6ldtv6nyos,mint a kordbbiak,nem is volt sziiksdga gfudaktizbel6p6volt P6l uralm6val,kapkod6
ugyanisnagyonel6gedetlen
sdre.A nemess6g
int6zked6seitnem l6tta szfvesen.Az udvari kiiriik a f6m6lt6s6gokgyakori
cser6j6t r6tt6k fel neki. A diint6 fordulat azonbanakkor kovetkezettbe,
Az angol ktjvet bizamikor az uralkod6felmondtaaz angolszdvetsdget.
sz6ttekelt6volft6sdra.Ebbe
tatdsfiraaz udvari f6emberekdsszeeski.ivdst
bevont6kfi6t, a tr6norijkdsSdndortis. S6ndornakcsakegy felt6televolt,
hogy atyja 6letdt kimdlj6k meg, de az esemdnyekm6sk6ppalakultak.
behatoltak
1801.m6rcius23-616124-6revirrad6 djjelen az ijsszeesktiv6k
a csdszdrhill6szobdjdba,6s a lemond6s6tkdvetelt6k, de amikor ezt viszszautasftotta,
az egyik ijsszeeskiiv6rendjel6neka szalagj6valmegfojtor
t6k. S6ndora tr6nra l6phetett.
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6. FEJEZET

A kupital
izalcCas
szazaCa

A hosszri 19. szilzad az 1789-esnagy francia forradalommalkezd6diitt,
amely hdrmasjelszav6nakmeghirdet6s6vel6s a nemzet szuverenitds6nak
kinyilv6nft6s6valmegszabtaaz eg€szszilzadpolitikai gondolkodds6nak
6s
esemdnyeineka jelleg€t. Ezzel a politikai forradalommalpdrhuzamosan
vagy ink6bb azt megelflzvezajlott le Anglidban az els6 ipari forradalom,
mely a g6pekmegteremt6sdvel
lehet6v6tette a gazdasdgindveked6smegindul6s6t.Az ipari forradalomAngli6b6l kiindulva a szdzadsordnel€rteaz
eg6szeur6paikontinenst,hamarosana tengerenfiilrais 6tterjedt.A nagyipari
termel6sa mdr a 16. szdzad6ta megl6v6kapitalistarendszergyors meger6stjd6s6t6s sz6leskdrfi elterjeddsdthoztamag6val.A vasritds a g6zhaj6addig
soha nem l6tott m6retekbengyorsftottameg a kiizlekeddst,a tdvir6 az inform6ci6ktovdbbft6s6t.Ki6piilt a pdnziigyiinfrastruktdra,ldtrejtitteka nagyv6llalatok.
A roppant m6retfi gazdas6givdltoz6s a t6rsadalmatis 6tform6lta. Az
arisztokrdciapolitikai szerepehdttdrbeszorult,a polgdrs6gvette 6t a vezetl
szerepet.A jobb6gysdga szdzadderekdramegszabadultaddigi b6kly6it6l,
6s a szabadmagrintulajdon
alapjdnkapcsol6dottbe a gazdasdgi
6letbe.A kor6bbi eldzmdnyeknyomdnel6bb vagy ut6bb mindenilttmegjelenta kapitalista rend dj osztdlya,az ipari munkdssdg.
A n6met€s az olaszegysdgmegval6sul{sa,kds6bba balkdni rij dllamok
l6trejiittemegteremtette
a kor felfogdsaszerintkorszeni6llamform6t,a nemzetilllamoLA tiirvdnyeketvdlasztottkdpvisel6testtiletek,
parlamentekhoztdk
meg, perszem6g nem az 6ltal6nosv6laszt6jogalapj{n, kiv6ve az egys6ges
N6metorszdgot,
ahol ezt is bevezett6k.(lgaz, csaka fdrfiak sz6mdra.)A szdzad
els6 fel6benelterjed6liberalizmusta szilzadmdsodikfel6bena szocializmus
eszmerendszere
ktivette, mint egyfajta6j, igazs6gostdrsadalmirendetszorgalmaz6politikai ir 6nyzat.

297

AZ EUROPAINAGYHATALOM

A forradalomzsanddrja
Oroszorszdga 18. szflzadsoridnval6baneur6painagyhatalomm6v6lt, perdtjnt6entudott belesz6lniEur6paiigyeibe.Kiss6 azdrtm6g mindig kfviil6ll6
volt, ha kellett, kdrt6k a segftsdg6t,
de egy6bk6ntink6bbeltekintettekfoliitte.
A 19. szdzadelejdreez ahelyzetalaposanmegvdltozott.
A kontinensekkor
midrNap6leonbfivdlet6ben6lt, aki 17996szdnels6 konzulk6ntkatonaidiki.atrtrdtval6sftottmeg, 1804-benpedig a cs6szdricfmet is felvette,hogy
egyenjogrisftsa
mag6taz uralkod6kkal.Mellette vagy ellene- mindenkinek
5ll6stkellett foglalnia.
Oroszorszdgmegntivekedetttekint6lydt mutatta, hogy egy ideig egyik
oldalra sem kellett 6llnia. De a nyugati fejl6d6s m6sf6l 6vtizedre mdg az
oroszkiilpolitika els6rendfi6rdekl6d6sikdr6heztartozott.Az OszmdnBirodalom s vele a keleti kdrddsegy id6re ahfitt€rbeszorult,Perzsiaugyancsak.
Egyediil a gyarmatokszerzdsenem keriilt le m6g ekkor sem a napirendr6l,
s a szSaadels6 feldbenebbenm6r komoly eredm6nyeket
sikeriiltel6rni.
NAP6LEON
Es e seLrAN
Az eldt1rbena francia probldmamaradt.A szdzadforduldnagy vfiltozdsdt,
az angolbar6tpolitika h6tt6rbeszoritdsdt,az egyoldahifranciabar6tpolitik6t
az ij csdsz6r,'
I. Sdndorhelytelenftette,az orosz kiktjt6kben feltafi6ztatott
angol haj6katszabadonengedtdk.1801.jflius kcizep6nS6ndorki6ltv6nyt
adott ki, amely szerint nem avatkozikbe m6s 6llamok iigyeibe, hanema
fegyveressernlegess6g
dll6spontj6tfoglaljael. Oroszorsz6g
megengedhette
ezt magdnak.
Az udvarikiirtikbenvolt egy befolydsos
csoport,amelyvisszaakartt6rni
a hagyomi4nyos
angol orient6ci6hoz,hiszen akormfinyzat szdmdraelfogadhat6bbvolt a konzervatfv,a forradalmatelit6l6politiz6l6s.PedigFranciaorszdgbanNap6leonm6r v6getvetetta forradalomnak,katonaidiktatrir6javal6jdbana polg6rirendkonszolid6l6d6s6tjelentette.
Az angolpdrticsoport6s
vezetd| Voroncovkancelldr6s Kocsubejhercegpolitik6jdnakszervesrdsze
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volt az egyet6rtdsa HabsburgBirodalommal,a konzervatfver6k egyik bdsvolt a kapcsolatPoroszorszdggal.
tydjdval.De tal6n m6g szorosabb
Sdndor
1802-benbemutatkoz6l6togat6sttett IIL Frigyes Vilmosporoszkirrilyndl. A
j6 viszonyttovdbber6sftett6k.
A katonaiszempontb6l
nemjelent6ktelenporosz ifllam mintegy ifjabb partnerk6nt6llt Oroszorszdgmell6.
Ldtezett azonbanegy franciabardtpdrt is. K6pvisel6i rigy l6tt6k, hogy
Nap6leonm6r nem a forradalom,hanema rend k6pvisel6je.Ha az orosz
venni a HabsburgBirodalmat,
6llam mell6i{ll,nem kell ttibb6 szdmitdsba
konkurenci6tjelentett a Balkanon,a keleti k6rd6s
amely az el6z6 szdzadban
megold6s6ban.
Es akkor nem kell figyelemmel lenni az angol 6rdekekre
sem, hiszen ezek a keleti k6rd6sben6s az flzslalterjeszked6sben
Oroszorszdggalszembendlltak. Az orszdgm6g vfllaszthatott.
Ez a vil,aszt6sann6lkev6sb6volt siirg6s,mert 1802-1803sor6nFranciaorszdgbdkdtkdtittt a vele szemben6116felekkel.Eur6p6banhosszd6vek
utdn elhallgattaka fegyverek.Az eur6paiudvarokv6ltozatlanulNap6leonra
figyeltek, tal5'lgattdkterveit. Egy incidensazonbanm6dosftottaa helyzetet.
Franciacsapatokszomsz6dosn6mettertiletenfoglyul ejtettdka francia kir6lyi csal6degyik tagj6t, az enghieniherceget,francia tertiletre hurcolti4k,
6s hazafirul6kdntkiv6gezt6k.Nap6leonj6l tudta,milyen vegyesa megit6l6se.Ezzela l6p6ssela forradalomhoz
val6 hris6g6t
kfv6ntabizonyftani.Befeld
semvolt ez olyanegy6rtelmri,kifel6 azonban6ltal6nosfelh6borod6stkeltett.
Att6l fiiggetleniil, hogy egy eur6paidinasztiaegyik tagj6nesetts6relem(6s
a Bourbonokvflltozatlanullegitim uralkod6knaksz6mftottak),ez egyfttal a
nemzetkdzijog flagr6nsmegs6rt6se
volt, annaka jele, hogy az fj 6s ellens6gesFranciaorszdg
mindentmegengedhet
mag6nak.A korm6nyoknak6ll6st
kellett foglalniuk.
Az esemdnyegy6rtelmfienaz angolpdrtiakrgazdtbizonyftotta.1804-ben
S6ndorNyikolaj Novoszilcevetktildte Londonba,hogy a sztivets6grdltdrgyaljon.A diplomatdnakadottutasft6sban
az is bennevolt, hogy a francia
megsz6ll6sal6l felszabadftand6
tertiletekennem a r6gi rendetkell helyre6llitani. Mindenfel6 reformokatkell bevezetni,s ez egyetjelentett a polg6ri
6talakul6sel6segftds6vel.
Az 6ll6sfoglal6shazaihdtter6rem6g kit6rtnk. Az
orosz kormfinyzat szdtrndra
term6szetesen
nem a reformok iigye volt a legfontosabb.A Nap6leonnalval6 szembesz6ll6s
mellettOroszorsz6g
rendezni
akarta a keleti k6rd6st, vagyis az OszmdnBirodalom feloszt6s6t.Ebben
azonbanaz angolkormi4nyhajthatatlanvolt, csupi{na Nap6leonelleni h6borri k6rdds6benegyeztekmeg.
Anglia mdr 18046ta hadban6llt Franciaorszdggal.1805
elej6rekialakultaz
rijabb franciaellenes
koalici6, amelybenAusztriais r6sztvett. (1804 6ta m6r
hivatalosanis fgy nevezhetjtik,ami6taFerencfelvetteaz Ausztia droktjscs6szdracimet.)Poroszorsz6g
semleges
maradt.A cs6sz6regyik ifjf tan6csad6ja,
a lengyelAdam Czartoryskihercegezt j6nak it6lte, hiszenakkor tiibb tertiletet lehet majd elvenni egy helyre6llitand6lengyel 6llam szdmfua.
Az Angli6val ktitiitt szdvetsdg6rtelm6benaz oroszkormdny 100000 f6s
hadseregkiilIlitdsdrakdteleztemagdt,Anglia pedig 6vi 1,2 milli6 font ster-
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Eur6pa a nap6leoni h6borfk kor6ban
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ling seg6lytig6rt. Az oroszcsapatokcsakugyanmegindultakAusztria megsegft6s6re,hiszen azt 6rte a francia t6mad6s.S6ndorGalfci6bahelyezte6t
fflhadiszdll{sfit.Mihail Kutuzov orosz tdbornokvezet6s6vel45 000 katona
vonult Morvaorsz6gba.A cseh lakossdgnagy ijrtimmel vette tudomdsul,
hogy meg6rti a katondh orosz szavdt.Bdcs ekkor m6r francia megsz6ll6s
alatt volt. Az orosz csdszdrmindenekel6ttgy6zelmetakart, az osztrdkcs6sz6ris szfvesenvette volna. Kutuzov 6vottaz iisszecsap6st6l,
mert a katonai
er6viszonyokpillanatnyilagNap6leonnakkedveztek.Az uralkod6kakarata
azonbanddntdtt.Austerlitzndldecember2-6n zajlott le a csata,a franci6k
egydrtelmd gyflzelmdvel.Ausztria sietve b6k6t ktttittt. Az orosz csapatok
visszavonultaksaj6t teriiletiikre, ktizbejtitt ugyanis egy silrg6sebbfeladat
d6len.A tiirtik szultdn 1806-banletettetr6njrdr6la kdt romdniaifejedelmet,
a havaselvit6s a moldvait. Az oroszkormdnyzatazonnaldiplom6ciail6p6sekettett, a szultdnmeghdtrdlt,de az oroszcsapatokbehatoltaka kdt dunai
fejedelems6gbe,
a szult6npedig megiizentea h6bonit.A hat 6vig elhli,z6d6
orosz-ttirdkhdbordkezd6ddttel ezzel,a balkdni6s a kauk6zusihadszfnt6ren
egyaftnt. Y6ltoz6 sikerrel.
Az orosz kormi4nyzatnakmost ink6bb az eur6paiarcvonalrakellett figyelnie.Nap6leona nyugatin6metrdllamokb6l
megalakitotta
a protektor6tusa,
vagyis hatalma alatt 6116Rajnai Szdvetsdget,
amire porosz hadizenet volt a
v6lasz.Poroszorsz6g
m6g 1795-benkil6petta hdbonib6l,tiibb mint egy 6vtizedig semlegespozfcidbanfejlesztette6s gyakorlatoztatta
hadsereg6t.
A kormdnyzatbiztos volt a gy6zelmdben.1806 okt6ber6benNap6leonk6t egyidejrileg vfvott csatdbanttinkreverteaz iintelt porosz seregeket,bevonult
Berlinbe, ott adta ki rendelet6ta kontinentdliszddatr6l,amely minden eur6pai dllamnakmegtiltottaa kereskedelmikapcsolatotAngli6val. A rendelet
meglehet6sen
nagy zavarokatokozottmindenfeld,nem is lehetettteljes mdrt6kbenbetartani.De Nap6leonebbena pillanatbana kontinensurdnaktfint.
A megvertporoszcsapatokaz oroszokkalegyesiilve1807tavaszr{n
m6g ki
tudtak fejteni valamelyesellendlldstPreussich-Eylaumellett. Jdnius 26-6n
azonbanFriedlandndlNap6leonsrilyosveresdget
m6rta szdvetsdges
csapatokA
k6t
csataveszt6s
utdn
Oroszorszdgnak
is
gondolnia.
a
bdk6re
kellett
.ra.
Nap6leonnagylelkfinekbizonyult Oroszorsz6gir6ny6ban.N6h6nyh6ttel
a csatafi6n Tilsit mellett szem6lyesen
tdrgyalt Sdndorral.A hati4rfoly6n,a
Nyemanon,egy tutajon, nehogy az egyik vagy a m6sik f6l fels6gteriilet6n
kertiljtin sor a b6ket6rgyaldsokra.
A tilsiti bdke pontjai a poroszok szdmira
srilyosakvoltak. Az orsz6gb6lalig maradtvalami, teriiletdnekj6 rdsz6b6l
Nap6leonl6trehoztaa Vars1iHercegsdget(kds6bbnagyhercegs6get).
Uralkod6ja a szdszkirdly lett, m6g alkotm6nytis kapott. Oroszorsz6gnak
csak
csatlakozniakellett a kontinentfllis zdrlathoz,bdrmilyen srilyos gazdasdgi
j6rt is ez. Egydbk6ntazonbanNap6leonmintegy megkOvetkezmdnyekkel
osztozottOroszorsz6ggal
az Eur6pafeletti hegem6ni6n.Most m6r mindenkinek tudomdsulkellett vennie,hogy Oroszorszdgvitathatatlanulnagyhatalom, mdghozzdeur6painagyhatalom
Es ez a nagyhatalom,
amely most m6r Nap6leonszdvets6gese,
Angli6t
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ellensdgdnektekintette. Az oroszkorm6nyzatamrigyis el6gedetlenvolt az
angol seg6llyel,az fgdrt tisszegb6lmindosszef6lmilli6 font lett. Az angol
kormdnycsak az oroszorszdgiangol keresked6kiigyeivel ttir6dott, az orosz
drdekeknem izgattdk.Sdndor6szintelehetett,amikor Tilsitben a tdrgyalilsokon azt mondta:gyfiltili az angolokat.
A ktilpolitikai v6lt6snagyel6gedetlensdget
keltett az orszdgban.
Az egyik
orosz tiibornok,a sk6t szdrmazdsiMihail Barclay de Tolly m6g Tilsit el6tt
a tovdbbiellen6ll6stjavasoltaa cs6sz6rnak.
Az rijdonsiiltszentpdterv6ri
francia ktivet an6l sz6molhatott
be uri4nak,hogy Oroszorszdgban
6ltal6nosa franciaelleneshangulat.S6ndorlegszfikebbtan6csad6ikiire is elleneztea bdkektjt6st.De Tilsit mindenellenvdlemdnyt
a h6tt6rbeszorftott.Ot 6vendt b6ke
volt a franciidkkal,pedig kdzbenEurdpdbansok minden tdrt6nt. tiiaUU naborfk 6s b6kektit6sek,Eur6pat6rk6p6nekfolyamatosfitrajzolasa- Oroszorszdg azonbanmaradt.
A tilsiti bdke ut6n a balkdni hadszfntdrenis fegyversztinetetkijtdttek a
szemben6116felek. Ennek6rtelm6bena k6t rom6nfejedelemsdgb6l
az orosz
csapatokatki kellett volna vonni. CsakhogySi4ndorennekfej6benazt kovetelteNap6leont6l,vonjaki 6 is a csapataitPoroszorsz6gb6l.
Miut6n ez nem
teljesiilt, a h6boni m6g iit 6venkereszttilfolyt tov6bba fejedelems6gekben.
S6t fjabb hadszfnt6rakadt.Oroszorsz6gaz el6z6 szdzadban
ttibb fzben
hadakozottSv6dorszidggal,
Pdterutdnm6r drdemleges
teriileti h6dft6sn6lkiil.
Most Nap6leonbiztatds6ra
1808-banrijabbhadtizenet
kdvetkezett.
Az orosz
csapatokt6len 6tkelteka Botteni-tjbdlben,a h6boni egydrtelmriorosz gy6zelmet hozott. Finnorsz6g,addig a sv6d korona egyik tartom6nyaorosz
fennhat6s6g
al6 keriilt. A bdkdtcsak 1809.szeptember
v6gdnkdtOttdkmeg,
de S6ndorm6r mdrciusbanbeszddetmondottaz auton6mfinn parlamentben.
Biztositottaa parlamenttagjait(akik mind svddekvoltak),hogy a tov6bbiakban
is fenntartjaFinnorszdgauton6mi6jdt.Az orszdgnagyhercegs6gkdnt
keriilt
oroszfennhat6sdg
al6, mindeneddigijog6nakmegtartds6val.
Eglszen saj6tos
k6pletetjelentettaz autokrataOroszorszdgon
beliil vdlasztott6s tdrvdnyhoz6
parlamentj6vel,saj6tkdzigazgatdsdval,
hadsereg6vel,
tin6ll6 p6nz6vel.A 19.
szdzadv6g6igh6borftatlanulmegmaradtez a helyzet.A finn alkotmdnyjelent6sdg6tperszenem szabadtrilbecsiilni.Rendijellegfi alkotmdnyvolt ez,
m6gisvalami egdszenm6s,mint az oroszorsz6gi
berendezkedds.
Az 1805-tjshdboninakm6g volt egy lezdratlanfejezete.A balti-tengeri
orosz flotta az Atlanti-6ce6nontevdkenykedetta h6borriidej6n, Szenjavin
tengernagyparancsnoksdga
alatt, 1808-banazonbanLisszabonkikiit6j6ben
megadtamagdtaz angoloknak.
1808fontosfordul6pontis volt. Nap6leonErfurtbahfvta tisszea csatl6s
6llamok uralkod6it.Az adott helyzetbenSdndoris kdnytelenvolt megjelenni. A bardtsdg(6saz osztozkod6s
Eur6p6n)alfitszatszerintm6g fennmaradt.
Nap6leontiintet6enegyenrangrikdnt
b6nt S6ndorral(nem rigy, mint a tdbbiekkel). Oroszorsz6gszdndra m6gis volt valami megal6z6abban,hogy a
tdbbi kliens sor6bana c6r is jelen volt.
Igaz, Nap6leonm6g Tilsit 6s Erfurt el6tt, februi4rbankijztis fell6p6stja-
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vasolt Indi6ban, tavasszalpedig komoly tdrgyaldsokatkezdem€nyezettaz
Q9zm6nBirodalom feloszt6sdr6l.Erfurtbanbeleegyezettabba,hogy a dunai
fejedelems,egek
orosz k6zbekeriiljenek,de fgy tfint, hogy a l6tv;;yos kiils6s6gekellendrea francia uralom ekkorramdr triljutott zenitjln. spanyolorsz6gbanv6res ellen6ll6st6rt ki. Erfurtban a m6r kegyvesitett Tailiyrand
bizalmasankijztjlte.s6ndorral,hogy kiizeledika katasztr6fa,a pillanatnyi
eur6paihelyzetgyiikeresmegvdltoz6sa.
Amikor 1809-benAusztriahadatiizentNap6leonnak,
oroszcsapatokvonultak be Galfcidba,de passzfvakmaradtak.Krakk6, amely 6ppenkiittinano
vidrosktizt6rsas6g
volt, megadtamag6taz oroszoknak.Azbrosi l6p6sazonban nyilvdn nem er6sftettea francia kapcsolatokat.
BOROGYINO

Aki6lez6d6 ellentdtekjelei kiikinben is sokasodtak.A kontinent1lis z1rlat
stilyos gazdasdgikdvetkezmdnyeinagy el6gedetlens6get
keltettek oroszorszdgban.1810-ben
a franciacsapatokelfoglaltdkaz oldenburginagyhercegsdg9t.ETszemdlyess6rtdsvolt s6ndornak,hiszenn6v6reaz oldenb-urgi
tr6ildrcikdsfelesdgevolt. S6ndortiltakozott is, eredmdnytelentil.
lglf sor6n
azonbanaz oroszkormdnyzatmdr drtesiilt a francia hadi el6k6sziiletekr6l.
Franciakfvdns6graaz angol rirukat sz6llit6amerikaihaj6katki kellett volna
tiltani az oroszkiktit6kb6l, de ez nemt6rt6ntmeg.orosiorszilgegyreinkdbb
mdr csak lfitszatratartottabe a kontinentiflisblokddot.Eppen-ez.volta francia k6sziil6d6sf6 oka. Sdndor1811-benajdnlatottettaz osztri{kcs6szdmak,
engedje 6t G aliciilt oro szorsz6g
nak.Ez megkonnyftettevolna az orosz hat6r
v6delm6t,a franciacsapatoknak
messzir6lkelleit volna indulniuk.s6ndor
cserdbenfelaj6nlottaaz osztrdkoknakSzerbidt6s a dunai fejedelemsdgek
egy t{szdt. (Erre a kona az ilyen csereiigyletekmdr 6ltal6nosan
elfogadotiak
voltak, az orszdgokkalsenki sem t<ir6dtjtt.)Menernich kancell6.,tgog ota
az oszftAkkiiliigyek int6z6jevisszautasftotta
M aj6nlatot.
Az
o_szmdn
igyet
M
pillanatban
utols6
a
iasi-i
b1kdvet(1s12)le lehetett
.
z6rni..oroszorsza9
kiiirftettea fejedelems6geket.
A hadseregre
most a f6
hadszfntdrenvolt sziiksdg.Oroszorsz6gnaksikeriilt biztosftdkotszereznie
sv€dorszdgt6l
is. M6g 1810-benNapdleonegyik t6bornok6t,Bernadotte-ot
vdlaszt-ott6k
meg svdd tr6niirtjk6ss6,aki ekkona m6r Napdleonellens6ge
volt. 1812.dprilis elejdnorosz-svddszdvets6get
k6t6ttek.broszorszdgvillalta,-hogy tdmogatjaa svddig6nyt Norvdgiamegszerzfls€re,
ennekrejeuen
a sv6dekbiztositottrika semlegess6gtikr6l.
Minden er6t a nyugati hadszfnt6rre lehetettdsszpontosftani.
francia k6vet 6va intette Nap6leontaz oroszorszfug
-- A.s1en_tpdtervdri
elleni_hadj6ratt6l.Nap6leon vdlaszaminddsszea-nnyivolt, hogy visszal
hfvta kdvet6t.A csapatokatKiinigsbergk6rny6k6nvontdk 6ssze.-Agrande
armie l1tszdmdravonatkoz6lagtiibbf6leadatis ismeretes,az biztoj, hogy
600 000-n6l t6bb volt. Legfeljebb a nagyobb fel6t tetidk ki francidji.
Ausztria 30 000 f6t ktilddtt, poroszorszdg
zo ooo katondt,a ttibbi n6met
csatl6sdllam
is kitett mag66rt.sok volt az olisz,m6gttibb a lengyel.A harma-
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dik feloszt6suti4n ezrdvelvdndoroltakki lengyelek nyugatra,6s l6gi6kat
hoztak l6tre Nap6leonmegsegftdsdre.
Szdmukrakiiltindsen fontos volt az
Oroszorsz6gelleni h6bord.
Az orosz seregektiibb csoportraoszlottak.Barclay de Tolly Vilna kdrny6kdn 110 000 katon6val6llt, dszakkeletrevolt 24 000, D6l-Litvdnidban
pediga gruzBagrationherceg37 000 embere.A ttirtik bdkeut6n a Balkdnr6l
mintegy 50 000 katondtlehetettv6rni; d6lnyugaton,Volhini6banszintdnvolt
46 000. Mindez egyiittesenj6val kevesebba francia seregn6l,r6addsulm6g
sz6tsz6rvaa hatalmaskiterjed6sribirodalomkiiltinbiiz6 pontjain.
1812.jrinius 24-€nkezdtemeg a franciaseregaz 6tkel6sta hat6rfoly6n,
a Nfi-maiorc. S6ndorm6g egy utols6 kfs6rletettett a hdborfi elhdritdsdra,
rend6rminiszterdtkiildte Nap6leonhozazzalaz aj{nlattal,ha visszavonulaz
orszdghatdraintdlra, a tdmad6stbe nem kijvetkezettnektekinti. Nap6leon
azonbannem egyezkedett.A kor6bbi 6vek hadjdratainaktapasztalataialapjdn az volt a haditerve,hogy az egyes seregeketktiliin-kiiliin gy6zi le, s
akkor az oroszokfgyis b6kdtk6rnek.Eddig mindig fgy tdrtdnt.
Ezrittal nem. S6ndorkihirdette,addig nem kezd b6ket6rgyal6sokat,
amfg
idegencsapatok6llnak oroszftildtin. Az eredetihaditervfgy nem kecsegtetett sikenel. Nap6leonegyik iiccse,a vesztfdliaikir6ly nem engedelmeskedett bdtyjdnak, igy Bagration sereg6neksikeriilt egyesiilnie Barclay de
Tolly6val. De m6g egyiitt is kevesebbenvoltak a francii{knfll,bdr azokl6tszdmaolvad6banvolt, hiszen hely6rsdgeketkellett h6trahagyniuk,kisebb
dsszecsapdsokban
6s f6k6ppj6rv6nyokbansokanestekki a sorb6l.Amikor
jdlius v6gdna franci6kel6rt6kVityebszket,
m6r 60 000 f6 volt a vesztesdgiik.
A haditandcsa visszavonuldstjavasolta, Nap6leon azonbantovdbb akart
menni, m6g mindig remdnykedetta diint6 gy6zelemben.Ezt m6g a t6l be6llta el6tt akarta kivfvni, hiszen tdli hadj6ratracsapatainem voltak felk6sziilve, val6j6bannem is volt fogalmuk az orosz t6lr6l. A vid6k parasztjai
is Nap6leon seregei ellen fordultak, az orosz kormdnyzat partizdnharcot
szervezettmeg, GyenyiszDavidov, az ismert kijlt6 volt a parancsnokuk.A
francia vesztesdgekszdmdtez is ntivelte,meg a ziimmel nem francia katon6k dezert6l6sa.
Az orosz f6parancsnoksdg
szint6nnehdzhelyzetbenvolt. S6ndorakdzv6lem6nnyelteljesegyet6rtdsben
miel6bbi gy1ztesiitkiizetet siirgetett.A f6tisztek tisztdbanvoltak azzal, hogy ez kil6t6stalan.Barclay de Tolly mdr
1807-bena h6boni folytatdsaeset6reaz orosztdrsdgbeval6 visszavonuldst
javasolta,most is ezenaz 6ll6spontonvolt. Bernadotte,aki j6l ismerteNap6leont,1810-benugyanezter6sftettemeg.CsakBagrationvolt hajland6a
nyflt iitkiizetre. SdndormegjelentMoszkv6ban,az ottani keresked6knagy
anyagi dldozatokatvdllaltak, a nemesek80 000 jobb6gyot kiildtek katon6nak. Meghirdett6ka n6pfelkel6st,sokaniinkdnt dlltak be.
Egyel6reazonbanfolytat6dotta visszavonulds.
Barclay a fel6getettfdld
taktik6jdt v6lasztotta.A francia csapatmozdulatokb6l
tudni lehetett, hogy
Nap6leonMoszkvafel6 vonul. Az ritvonalona megl6v66lelmiszerrakt6rakat
6s fegyverrakt6rakatmegsemmisitettdk,
minden fellelhet6 dlelmet elvittek,
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Kutuzov t6bornagy

a parasztokpedig megtdmadt6ka rekvir6l6 francidkat.A tijbbhetesmenetel6s is elf6rasztottaa katoni{kat.
A kdzv6lemdnyegyre el6gedetlenebb
volt, a hadseregis. Tdbbenemlegettek Kutuzov nev6t: 6 legyen a f6parancsnok.Augusztusv6g6nelhivt6k
a f6hadisz6lldsra,
a katon6k6s a tiszteklelkesedtek.Alapjdbanv6veKutuzov
is a visszavonul6s6s a kif6rasztdstaktikdj6nakvolt a hfve. Csakhogynem
ez{rt tettlk meg f6parancsnoknak.
Vdgiil m6gj6val Moszkva el6tt,Borogyinofahtnillvfllasztottaki az iitkdzetszinhely6t.100000 katon6javolt, 10 000
n6pfelkel6je6s 640 6gyldja.
Nap6leonnak
mdg mindig 130 000 katon6ja,de
csak 587 6gynja. A szeptember7-€n lezajlott v6res titkiizet, amelyben
50 000 orosz6s 28 000 franciakatonaesettel, vdgeredmdnyben
eldiintetlen
maradt,brir a konkr6t cdlpontokata franci6k v6giil is elfoglaltdk.Kutuzov
pedigfolytattaa visszavonul6st.
S6t hat nappalBorogyinout6n a Moszkva
ktirny6ki Filiben tartott haditandcsona tovdbbi visszavonul6smellett diinttjtt. Nem volt mit tenni. Sdndorkatonai szdvetsdgettervezettaz Oszmdn
Birodalommal,s6t a szldvokszembefordft6s6t
Nap6leonnal,
de ebb6l nem
lett semmi.
Amikor nyilv6nval6 lett, hogy Kutuzov Moszkvdt is feladja, a lakoss6g
t6megesenmenekiilt.Egyesadatokszerinta 240 000 lakosbdlmindiissze
10 000 maradt a v6rosban,zdmmel idegenek.M6s 6s valdszfnfibbadatok
szerint 40-50 000 ember maradtvissza.Rosztopcsinf6kormdnyz6el6sz6r
vddelemrerendezkedettbe, majd elkeseredds6ben
saj6t palotdjdtis felgyrij-
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totta.Ami biztos,az az,hogya zdmmelf6b6lkdsztiltmoszkvaih6zak907o-a
elpusztult. Az6tais tart a vita, vajon a franci6k gyfjtottrdk-efel Moszkv6t,
az ut6bbia val6szfnri.Amikor
vagymagukaz oroszok.Mindentegybevetve
szeptemberl4-6n az el6hadbevonult,a v6rosegy rdszemdr l6ngokban6llt,
atfrzvlszek nem akartakszfnni. Nap6leona Kremlbeniitiitte fel f6hadisz6ll6s6t,iddvel m6r 6 is lrezte az €96 6piiletekfanyar szag6t.
Enyhdnsz6lvais neh6zhelyzetbenvolt. A gyorsgy6zelemremdny6ben
nem voltak elk6pzeldseia gylzelem ut6ni teend6kr6l,m6g kev6sbdarr6l,
hogy a Kremlben ostromoljamajd 6t a tfrzvdsz.Az el1klsziiletek sordn a
franci6k hamis p6nzt verettek.Allft6lag ki vohak m6r nyomtatvaa hirdetm6nyeka jobb6gyok felszabaditds6r6l.
A hadj6ratelej6n,Litv6ni6banl6trehozottegy ideigleneskormdnyt.A lengyelekazt rem6lt6k,hogy ez lengyelekbdl 6ll majd, de Nap6leon a helyi notabilit6sokatvi4lasztotta.Itt 6s a
tovdbbiakbanis megmutatkozott:nem kfvdnja a rend felboruldsdt.Csak
gydztesb6k6t akart kiitni.
El6sztir Kutuzovhozfordult, akiaz ajdnlatottovdbbftottaSdndornak.Azut6n egy Ivan Jakovlev nevfr nemest,Herzen atyjdt kiildte el, egyenesen
S6ndorhoz.
Az nem is v6laszolt.A hadsereggel
6s az uralkod6valnem sikevolt. Olyan
riilt kapcsolatotteremteni.A nemess6g
egy6rtelmfenellens6ges
mrivelt polg6rsdg,amelyik sz6mit6sbajiihetett volna partnerkdnt,m6g nem
lltezett. Okt6berkbzepevolt, kor6njtitt a fagy. Nap6leonmdr ana gondolt,
hogy folytatja az eldrenyomul6st,
de v6gi.ilis visszariadt.Okt6ber 19-6n
megkezd6dritt
a visszavonulds.
Nap6leona d6li ir6nyt v6lasztotta,hogy ne elpusztitottteriiletenhaladjon
visszafel6,de Kutuzov Vinkov6ndl6sMalojaroszlavecndlirtjdt 6Jlta.Ugyanazon az ftvonalon kellett visszavonulnia,ahol jott, de most m6r kem6ny
t6lben. A lovak elhullottak, vagy megettdk6ket. A partiz6nokm6g mer6szebbekvoltak, mint az els6h6napokban.Nap6leondecember5-6n otthagyta csapatait,6s Franciaorszdgba
indult. December30-6n a megmaradtcsapatok 6tkeltek a Nyemanon.A tiibb mint 600 000-b6l alig valamivel ttibb
mint 30 000. (A mdr kor6bbanvisszavonultosztrdkcsapatokkalegyiitt mintegy 100 000 francia6s m6s nemzetisdgfi
katonatdrthaza. 1814-ben,a b6kekiit6sutdn m6g 30 000 hadifoglyotengedtekel.) A pusztulds6ri6si volt.
Nap6leonazonbanm6g messzenem adta fel a harcot,rijoncokatrillftott ki
otthon 6s a csatl6sorszdgokban,mintegy 300 000 f6t.
l8l2 v6g1naz oroszkorm6nyzatnakfel volt advaa k6rd6s:mi legyen
tov6bb?Kutuzovj6l ismertecsapatait,tudta, 6k is mennyiremegsfnylett6k a majdnem f6l6ves hadjdratot.Ugy l6tta, a feladatotvdgrehajtotta,
orosz ftildijn nincsenektiibb6 idegencsapatok.A hatdronteh6t meg kell
6llni. CsakhogySdndorrigy 6rezte,neki kiildetdsevan, 6 lesz Eur6pa
felszabadft6ja.Perszenem ezenmrilt. Az angol kormdnyis osztdniiztea
tov6bbi hadviseldst,hiszenmost m6r kdzelinekldtszotta franci6k v6gs6
veresdge.A ndmet i{llamokbannagy nemzetilelkesed6stiirt ki: fel kell
szabadftaniaz orszdgota francia uralom al6l. Egyre ttibben fordultak
Nap6leonellen. Ausztria m6g habozott.Az osztr6kcsdszdrlednyaNap6-
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leon feles6ge,valahogym6g Nap6leontis meg kellett menteni.Metternich
6letecsricspontj6n
volt.
1813nagyobbfele saj6tosj6tdkkaltelt el (amibeperszetov6bbrais sok
ezrenbelehaltak).Szinteegym6st€rt1kaz iitkiizetek.Amikor a sziivets6gesek gy6ztek,nem voltak hajland6kt6rgyalnia kiegyez6ses
b6kdr6l.Ha Nap6leon gy6zdtt,6 nem volt hajland6erre. A helyzetakkor fordult meg,
amikor augusztus9-6n Ausztria ultim6tumbankijvetelte a fegyverletetelt,s
minthogyez nemkdvetkezettbe, magais beldpetta hSboniba.Oroszorsz6g
6s Poroszorszdg
mdr 1813.februfu28-6nszrivetsdget
ktttdtt.Ehhezcsatlakoztak most az osztrdkok.Okt6berbena h6romnaposlipcsei ndpekcsatdjdban Nap6leonsflyos veresdgetszenvedett.A hadmriveletekm6r Franciaorszdghatdraihozkdzeledtek.18 14. m6rcius 9-6n Chaumont-ban orosz-angolosztri{k-poroszn6gyhatalmiszerz6d6st
kiitiittek. A cdl most miir Nap6leon
vdglegeslegyflzdsevolt. Mi4rcius30-dn az orosz6s a porosz csapatokbevonultakPdizsba, m6snapa kdt uralkod6is megjelent.JdniusbanS6ndor
Londonbanaz angol kormdnyzattaltdrgyalt.Eur6pa ijjdrendezds6r6lvolt
sz6,,deaz orosz-angolellentdtekmdr ekkor megmutatkoztak.
Aprilis 11-6nNap6leonlemondott.Akkona P6rizsbanm6r XVI. Lajos
6ccse,XVilL Lajos foglalta el a kirdlyi tr6nt, Talleyrandpedig korm6nyt
alakftott.A sz<ivets6gesek
hamarosanmegkotittt6ka b6kdtFranciaorsz
6ggal,
amelynek6rtelm6benaz megtarthatta1792-igszerzettteriileteit,de hadikr{rp6tl6stkellett frzetnie.Nap6leontcsdszdricfmdnekmeghagy6sdval
Elba szisz6mfizt6k.
Beftre
A SZENT
SZOVETSEG
VEZERE
1814 szeptember6ben
dsszeiilta bdcsi kongresszus.
Eur6pa majdminden
uralkod6jamegjelent.Feladatuka foradalmi negyedsz6zad
6rtiks6g6neka
felsz6moldsa
volt, 6s a rend helyre6llit6sa.
A k6rddscsakaz: milyen rend6.
Elvben a r6gi6, tehdtaz 1789 el6tti6.Hamarosankideriilt, hogy ez nem is
olyan egyszerfr.
Az uralkod6katvisszakell i.iltetnitr6njukra.De ha kompromittdlt6kmagukatNap6leonmellett?A szdszkir6ly tartott ki legtov6bbaz
6 oldaldn. Poroszorszdgezt az egdszorszdgotkdrte vesztesdgeifej6ben.
S6ndorvisszaakartadllftani Lengyelorsz6got,
de nem a vars6i Nagyhercegs6get,hiszenaz Nap6leonsziiltitte,hanemaz eredetit.Pontosabban:
az eli6
feloszt6sut6nit, kiiliinben tril sok oroszteriiletet kellene visszaadni.Ebben
az ,,6j" Lengyelorszdgban
termdszetesen
Sdndorlennea kir6ly. Ez trilsdgosan sok volt a tdbbi partner szilryndra.
Franciaorszdgban
oroszcsapatok6llom6soztak,a b6kektit6sutdn is m6g 30 000 f6nek kellett ott maradniatit 6ven
kereszttil.
oroszorszdgeur6painagyhatalmisti4tusdtmdr az eur6paiudvarokbanis
tudomdsulvettdk.De hogy mdg Pdrizsbanis oroszcsapatoklegyenek,6s
hogy az oroszhatalombeletenyereljen
Ktiz6p-Eur6p6ba,
ez mdr sok volt.
A kongresszushdzigazd6ja,Metternichm6r t6bb k6rd6sbenegyiittmfikdddtt
castlereaghangol kiiliigyminiszterrel.csatlakozotthozzdjukralleyrand, a
franciaktliigyminiszter, aki diplom6ciaiiigyess6gdvel
szintefeledtetnitudta
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Nap6leont,orszdgdtpedigdjra egyenrangri
nagyhatalommd
tette. 1815.janu6r 3-6n angol-osztr6k-franciatitkos szerz6ddstfrtak al6 P6rizsban.C6lja
egydrtelmfienaz oroszfiilsfly felszdmoli4sa
volt.
Az osztozkod6s
m6gjavdbantartott,amikor 1815m6rcius6banNap6leon
eltfint Elbfu6l, partra sz6llt D6l-Franciaorszdgban,
s a lakoss6g6ri6si lelkeseddsemellett bevonultP6rizsba.Ott megtaldltaa hdromhatalmititkos szerz6d6sp6lddnyi4t,
6s elkiildte S6ndornak.A bombaazonbannem kell6 hat6sfokkal robbant.A b6csi kongresszushatalmaigyorsanf6lretett6kbels6 ellent6teiket,6s djra tisszefogtakNap6leonellen. Jrinius 18-6na belgiumi
Waterloondlaz angolds a poroszcsapatoksrilyosveresdgetm6rtek16.Nap6leon m6sodszoris lemondott,de most mdr az Atlanti-6ce6nd6li fel6re,
Szentllona szigetire szdmfrztlk.A nap6leonir6mi4lomvlget 6*, s vele az
eur6pai francia hegem6nia.Oroszorsz6gis lez6rhattaa honvdd6 h6bonit,
ahogym6r akkor nevezt6k.De vajon nem Oroszorsz6geur6paihegem6nidja
l6p-e a ,,haramia"helydbe?Az oroszokonkfviil ezt senki sem akarta,taliin
m6g a poroszoksem.Sdndornakperszenem volt ellen6rea gondolat.Ebben
a pillanatbancsakugyanfenn6llottilyen lehet6s6g.
Sdndor 1815 szeptemberdben
a SzentSzdvetsdgl€trehozdsdvalkfsdrelte
meg ennekmegval6sft6s6t.
A SzentSztjvets1gaz dsszeseur6paiuralkod6t
be kfvdnta vonni egy keresztdnyerktilcsi alapon 6116szdvets6gbe,amely
mindenfajtaforradalmimozgalomellen fell€p. Csaka pdpa,az angol kirdly
6s a tdriik szultdnnem csatlakozotthozz6.
Az 18156s 1830kiizti nemzetkdzifolyamatokattgy szokt6ktekinteni,
mint a SzentSziivetsdgfell6p6s6t.Val6j6banaz l8l4-es szerz6d6s
6rtelm6ben megalakultn6gyhatalmisztjvetsdgtartott id6nk6nt kongresszusokat,
s
ezekendtinttjttek6sszeur6pai
k6rd6sekben.
Igy 1818-banAachenben,ahol
a legfontosabbpontbana franciaorszdgimegsz6ll6sid6 el6tti megsziintet6s6r6l hat6roztak.Sdndoritt felldpett azzala javaslattal,hogy alakftsdkmeg
az eur6paimonarchidkszdvets6g6ta fenn6ll6 rendszerekszavatolilsdra.
Ez
v6geredm6nyben
a SzentSzdvetsdgmegrijitdsavagy tov6bbfejlesztdse
lett
volna. Metternich6s Castlereaghellenzdsln azonbana terv elbukott.
1820-banazt6nbektjvetkezettaz, amitil6t 6vvel azelfitttartottak.Spanyolorsz6gban,
Portug6li6ban6s Ndpolybankitiirt a forradalom.A n6gyhatalmi kongresszusiisszeiilt, el6bb Troppauban(Opava), azutilnLaibachban(Ljubljana).A ndpolyi6s a k6s6bbipiemontiforradalmatosztr6k
csapatoksz6molt6kfel, a spanyolta franci6k. Oroszorsz6gtril messze
volt ahhoz,hogy maga csapatokatkiildjiin, de a tevdkenys6get
lelkesen
t6mogatta.Az angol kormdnyzatett6l kezdvevisszavonulta nagyhatalmi
szovets6gt6l,m6r csaka h6romkonzervatfvhatalom,Oroszorsz6g,Ausztria
6s Poroszorszdgmaradt.
Az 1820-aseur6paimozgalmakutols6fejezetek6nt,
1821-bengtirtig tertiletentiirt ki felkel6sa szult6nuralmaellen.Egy volt oroszt\szt,Alexander
YpsilantihercegOroszorsz6gb6l
bettirt a dunai fejedelemsdgekbe,
hogy azokat is a gtirdgdk megsegft6s6re
buzdftsa.UgyanekkorHavaselvdnelindult
egy bojdrok ellen ir6nyul6 mozgalom,a k6t konfliktus igy keveredettegy-
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m6ssal.A felkel6stsikeriilt elnyomni.A giiriig azonbantov6bbfolyt, el6szdr
nagy sikerekkel 6s v6laszk6ntnagy tiirtik kegyetlenked6sekkel,
k6s6bb a
tdrtikdk az egyiptomi pasasegftsdgdvel
feliilkerekedtek.
Ez is felkel6s volt a legitim uralkod6 ellen, az oroszkormdnyzatfgy is
drtdkelte.A kdrddsmdgsemvolt ilyen egyszerfi.Amivel eddig a nagyhatalmaknakszembekellett ndznitik,az liber6lis forradalmaksoravolt megl6v6,
elismertdllamokonbeliil, a hazaipolitikai viszonyokmegv6ltoztatdsa
€rdek6ben. A gtirdg felkel6s eset6benez ij mozzanattalb6viilt: egy nemzet,
nevezzik igy az egyszerdsdgkedv66rt,amely idegenuralom alatt 6llt, ezt
az idegen uralmat akarta felsz6molni.Tehdt egy olyan t5nyez6,amellyel
B6csbenm6g nem sz6moltak,ott csak 6llamokr6l6s azok uralkod6ir6lvolt
sz6. A helyzetetbonyolitotta,hogy a gdrdg teriileteka Fiildkiizi-tengerigen
fontosstrat6giaipontj6nfekiidtek,s Anglia er6sen6rdekl6ddttir6ntuk. 1823ban a gdriigdket m6r hadviseldf6lnek tekintette,6s ez azzal fenyegetett,
hogy Anglia befdszkeliitt mag6t.A felkelds6l€re azonbanhamarosanOroszorszdggalrokonszenvez6
politikusokkeriiltek, akik onnanvdrtak segits6get.
A ktizt6rsas6gmegvdlasztottelnoke, Giovanni Capo d'lstrias gr6f el6tte
sokdigoroszdiplom6ciaiszolg6latban
i4llt.
Amfg S6ndorvolt a csdszdr,a segftsdgbenhi6ba rem6nykedtek.V6giil
azonban 6 is k6nytelen volt orosz birodalmi 6rdekb6l feladni forradalomelleness6g1t.
1824janudrj6banjavaslatottett egy nemzetkijzikonferencia iisszehivds6raSzentpdtervdrra.1825 tavaszalett, mire a konferencia
dsszeiilhetett,de m6r nem az uralkod6k szemdlyesrdszvdtel6vel.sdndor
el6terjesztetteelk6pzel6s6tarr6l, hogy h6romkis gdr6g 6llamotkellenel6trehozni vazallusk6nt.Metternich egy dllamot javasolt, m6r csak azdrt is,
hogy ellenkezz1kaz orosz6ll6sponttal.Megegyezdsre
nemkertilt sor,Anglia
kiilonben sem vett r6szta konferenci6n,m6rpedign6lkiile nehdzlett volna
jutni.
valamif6leelfogadhat6megolddsra
S6ndorhalflla ut6n ut6djdnak,I. Mikl6snak egy d6li probl6mdvalkellett
szemben6znie.
Az angolKelet-indiai Tdrsasdgbiztatdsdra1826-banPerzsia
t6mad6stindftott Azerbajdzsdnban
az oroszokellen. Eppen 13 dve, egy kor6bbi orosz-perzsah6borriutrdna giilisztdnibdkdbenPerzsiafeladta Grfzifira
6s Dagesztdnravonatkoz6igdnyeit.Az rijabb t6mad6sezeketa tertileteket
fenyegette.1827-benlvan Paszkevicset
nevezt6kki f6parancsnoknak.
sikertilt elfoglalniaJerevdnt,az otoszcsapatokm6r Teherdnel6tt 6lltak. 1g2gban Perzsiakdnytelenvolt megkdtnia turkmancsajibdkdt.Ennekdrtelm6ben
lemondottJerev6nr6l,valamint kaukdzusiig6nyeir6l,20 milli6 rubel hadisarcotfrzetett,6saz oroszkeresked6knek
lehet6vdtette a kereskedelmetaz
orszdgban.oroszorsz6gnakezzel sikeriilt rij abb gyarmatokatszereznie.
Perzsiaazonbancsak mell6khadszfnt6rvolt. Giircigorszilgvolt a fontosabb,hiszenitt keriilhetettsor orosz-angolkonfliktusravagy €ppenegyiittmfiktjddsre.Amikor hire jirt, hogy a gtirdg teriiletentev6kenyked6egyiptomi csapatokkiirtj6k a giiriigtiket,a nap6leonikorszakhfresangolhadvez6re,
wellington Szentpdtervdrra
utazott A kdt kormdnyzatjegyz6kdnyvben6llapodott meg, hogy a gdrdg tertiletekbdl, legal6bbisa Moreai-fdlszigetbflI
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kell l6trehozni,
olyan,belsdauton6mi6val
rendelkez6tdrok vazallus6llamot
volt.
amilyena k6t dunaifejedelemsdg
AkkermannbanoroszEnn6l fontosabbazonban,hogy 1826okt6ber6ben
kdlcsijndsen
a keresked6k
toriik megegyezdsjiitt
l6tre,amelynekdrtelmdben
mfiktjdhetteka mdsik f6l orszdgilban,a kereskedelemszabad.A Duna-tora
kolat f66ga orosz fennhat6s6gal6 kertilt. A ket dunai fejedelemsdgben
fejedelmeketa hazai rendi testtiletv6lasztotta.A konvenci6val6jdbaner6s
az Oszm6nBirodalmonbeliil.
befoly6stbiztosftottOroszorsz6gnak
A gdriig szabadsdgharc
tov6bbfolytat6dott,ttirok trilsrillyal.Eur6pa-szera gtlrtlgiikkelrokonte nagy egyiitt6rz6skfs6rteezt ahdborut,termdszetesen
nyom6s6nak
engedve
szenvezve.
A nyugatikorm6nyokv6giila kdzvdlem6ny
m6r Oroszorsz6gsem
cselekv6sreszdntdkel magukat.Ebb6l term6szetesen
maradhatottkL 1827okt6ber6benaz egyesitettorosz-angol-franciahaj6had
Navarindndlmegsemmisitette
az ott horgonyz6egyiptomiflottdt.A nagyhatalmak ezzelvilidgosan6rt6s6readt6kaz oszm6noknak,
hogy a gtirdgdkoldaldn
a nyugati
6llnak. Ez azonbantinmagdbankev6svolt. A tovdbbibeavatkozdst
hatalmakm6r nem v6llalt6k,tekintettelarra is, hogy Ausztria trivol maradt.
Wellington,ekkor mdr angol miniszterelntjk,a tov6bbi akci6k kezdemdnyez6s$t fltengedteaz oroszoknak.
1828 6prilis6banOroszorszdghadati.izentaz OszmdnBirodalomnakaz
oroszkeresked6kzaklatdsamiatt. Ahogy ezijabban szok6svolt, a hadjrdrat
k6t szfnt6renfolyt, a Balk6non6s a Kauk6zusban.A Balk6nonlvan Diebitsch b6r6 tdbornokvolt a f6parancsnok,gyors titembenelfoglalta Vdrna
kikttt6jdt, ezzelaz utdnp6tl6stmdr a tengerentudta megszervezni,6shamarosanDrindpolyig t6rt el6re.A Kauk6zusban
PaszkevicselfoglaltaKarszt6s
Erzerumot.Az Oszmi4nBirodalom k6nytelenvolt b6k6t k6rni. Az 1829.
szeptember26-6n megkotdttdrindpolyi bdke6rtelm6benaz OszmdnBirodalom 19 milli6 hollandforint hadisarcotftzet, a Duna teljestorkolatvid6ke
6s a Fekete-tenger
keleti partviddkeoroszkdzbekeriil. Az oroszkereskedelj6rhatnak6t a szorosokon.
mi haj6k szabadon
A dunaifejedelems6geket
6s
pedig
a szerbfejedelems6get
oroszprotektor6tus
al6 vonj6k, Gdrtigorsz6g
ugyancsakautondmfejedelems6gg6
v6lik.
Oroszorsz6ghallatlan el6nydkhtizjutott ezzel a b6k6vel. Ki.iltjntisena
gtirtigauton6miavolt kihfv6s,mely els6sorban
az angoloknaksz6lt.A nyugati hatalmaknem is hagyt6kannyibana dolgot. 1830-banegy Londonban
tartott nemzetktjzikonferenci6nkimondt6k a giirtig 6llam teljes fiiggetlens6g9t,azzal,hogy nem ktizt6rsasiiglesz, mint a felkelds6ta, hanemkirrflysdg.A nagyhatalmak
k6s6bbmegdllapodnak
abban,ki legyena kirdly (1833ra meg is egyezteka bajorkir6ly ifjabb fr6ban,Ott6ban).Oroszorsz6g
teljes
hegem6ni6jaaz OszmdnBirodalombanfgy nem sikeriilt. A kdt dunai fejedelemsdgbena b6ke nyomdnKiszeljovt6n.SzervezetiStatfitumokatvezetett
be, amelyeknekfontosszerepiikvolt a fejedelemsdgek
k6s6bbifejl6dds6ben.
Majdhogynem liberdlis intdzmlnyeketis meghonosftott.
Egyel6re azonbanOroszorsz6gnak
m6sfel6akadt dolga. Ezfittal megint
nyugaton.1830-bankdt fonadalomis kittirt: jdliusbanFranciaorszdgban,
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aholLajos Fiil6p, a polg6rkirdlykeriilt atr6nra (Mikl6s nem is volt hajland6
egyenrangfnakelfogadni),novemberben
pedig Hollandi6ban.Belgium elszakadt,6s kiki6ltotta tin6ll6s6g6t.Mikl6s mdr az els6 alkalommala legszfvesebbenbeavatkozottvolna.Elvdgre ezdrthoztdkl6trea SzentSzdvets6get.
Azonban partner mdr nem akadt a beavatkoz6sra,mdg az osztrilkok6s a
poroszoksem. A belga forradalompedig akkor tort ki, amikor mdr sokkal
kozelebb,Oroszorszdgot
kiizvetleniil 6rint6 helyenkellett beavatkozni.
A LENGYEL FELKELES

Az esem6nyekmeg6rtdsdhez
visszakell tdrniink az 1815-osb6csi kongresszushoz,amely kimondta a Lengyel Kir6lys6gfel6llft6s6t,perszon6lis
uni6banOroszorsz6ggal.
Teriiletenagyj6b6lazonosvolt a Vars6iNagyhercegs6gdvel,
hiszensemaz osztri{kok,sema poroszoknem voltak hajland6k
lemondanisaj6t lengyel teriileteikr6l. A kir6lysdg alkotmdnyosmonarchia
lett, vdlasztottparlamenttel.Perszeenneka parlamentnekcsak nemesek6s
v6rosipolgdroklehetteka tagjai,szrikcenzusalapj6nvdlasztotti{k
6ket.A fels6hdz,a szendtus64 tagJflta kir6ly nevezteki. Volt egy tittagri tan6csis,
amely mintegykormdnyk6nta kir6lys6gbels6iigyeit igazgatta.A kir6lys6gnak saj6thadserege
6s p€nzevolt. A tandcstagjaiolyanlengyelekb6l6lltak,
akik a lengyel-oroszegyiittmriktiddshfvei voltak. A p6nziigyminiszter,
FranciszekXavier Drucki-Lubeckihercegnagyoneredm6nyesen
intdzteaz
orszdgp6nztigyeit.Sdndorthelytart6kdntaz occse,Konsztantyinnagyherceg
k6pviselte,akineklengyelfeles6gevolt, s j6indulatriankorm6nyoztaaz orszdgot.A parlamentet
els6lzbenszemllyesen
Sdndornyitottameg 1818-ban,
tr6nbesz6ddben
m6g ana is c6lzott,hogy az itteni alkotm6nyosberendezked6stesetlegki lehetneterjeszteniOroszorsz6gra
is. ElvdgreFinnorsz6gut6n
az autokrataorosz uralkod6m6r egy m6sodikalkotmdnyos6llam feje volt.
Ahogy altalflbanaz 6 esetflben,itt sem lehetetttudni, vajon mi az igazi
sz6nd6ka.Uralkod6saidej6n az alkotmi4nytnagyj6b6lbetartott6k.A lengyel
nemess6gegy rdszeazonbannem volt megeldgedvea helyzettel.Az orosz
kirdlyt sem szerettlk,az 6llam teriiletdvelis baj volt, hiszena lengyeleka
feloszt6sokel6tti lengyel 6llambangondolkodtak,ennek nagyobbr6sze
azonbanOroszorszd
ghoz tartozott.
Mfu az 1820-as6vek elejdnalakultegy lengyelhazafiast6rsulat,amely
ezt az el6gedetlensdget,
perszetitokban, kifejez6srejuttatta. A hat6s6gok
nyomiira akadtak,a v ezetdketletart6ztattdk.I 822-ben Seweryn K rzyZanowski vette 6t a szervezetfu6nyitds6t,igyekezett kapcsolatokatki6pfteni az
ugyanekkorszervezkeddk6s6bbidekabrist6kkal.Aztdn6t is letart6ztattik,
6s szdmfrzt9kSzib6ri6ba.1829-benis volt kfsdrlettisszeeski.ivdsre.
Ez m6r
Mikl6s uralkod6saidej6n tdrt6nt.Ekkorra ahelyzet val6banmegromlott,az
oroszkormdnyzatmegtetteaz els6l6pdseketaz oroszosft6sirdny6ban.
1830-bana francia6s a belgaforradalommegadtaaz utols6ltikdst.November29-6re virrad6ra a kaddtiskolatagjai behatoltaka helytart6palot6j6ba, hogy kiv1,gezzdkKonsztantyinv6letlentilnem tart6zkodottott, helyette egy rend6r t6bornokotdltek meg. A hatalmata megl6v6 int1zm1ny,a
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Oroszgyalogos
katon6k
KilzigazgatdsiTan6csvette 6t. Az eredetic6l csak az volt, hogy az orosz
korm6nyzatotr6k6nyszerfts6kaz alkotm6nybetart6si6ra.
A hadseregf6parancsnoka,J6zefChtopickitdbonok enn6ltov6bbnem akartmenni.A vars6i
lakoss6gazonbanttibbetkfv6nt, a teljes ftiggetlens6get.
A radikdlisoka vezetdsenbeliil 1831.janurdrelej6n mfu kiilltvdnyt adtakki err6l, 6s a vars6i
tiimegek rdsz1rfilnagy tdmogat6stis kaptak.A radikdlisoksoraibanJuliusz
Mochnacki 6s a tiirt6netir6 Joachim LeIeweI voltak a vezet6k.Chlopicki
diktatrir6tvezetettbe, hogy a hatalmata kiegyez6srek6sz m6rs6keltektarthassdkmeg a keztikben.A f6v6rosbanazonbanaz esemdnyekhamarosan
fiill6ptek ezen.Az orszilgpillanatnyilaga lengyelhadseregkez6benvolt, de
az oroszhadseregm6r kijzeledetta hatdrhoz.A radik6lisokv6gtl is kik6ny312

szerftettdk,hogy a parlamentkimondja Mikl6s tr6nfoszt6s6t6s a teljes fiiggetlensdget.
A szakft6sezzelteljessEv6lt. A forradalm6roka nyugatihatalmak,vagyis
Anglia 6s Franciaorsz6gsegfts6g6reszdmftottak,az els6esetbenaz angolok
oroszelleness6ge
miatt, a m6sikesetbenazdrt,mert ott 6ppenndhdnyh6napja mdr gydzbttegy forradalom.A nyugati hatalmakintdztekn6h6nyszdpen
megfogalmazottjegyz1keta lengyelek6rdek6ben,m6g Ausztria is csatlakozott, hiszenf6l6 volt, hogy a felkelds6tterjedGalicifira.Az oroszkorm6nyzatot azonbanezeka l6p6seknem hatott6kmeg.
A tr6nfoszt6sutdn mdris megindultakaz oroszcsapatokDiebitschvezet6se alatt. 114 000 f6, mik<izbena lengyel hadsereglltszdma 79 000 volt.
A dcint6csatiiraOstrolgkamellett keriilt sor, az oroszok gy6ztek.Diebitsch
Orosz dragonyosok
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hamarosanmeghaltkoler6ban,a vezdnyletetPaszkevicsvette 6t. porosz segits6ggelmdr vars6 ktizeldbenjdrt. Augusztus15-6nott felkel6st6rtki, az
oroszokkalval6 megegyez6s
hfveit mint drul6katkiv€geztlk. A7 rij lengyel
f6parancsnokalilirta a fegyverleteteliegyezmdnyt,erre a parlamentelmozdftotta 6ll6s6b6l.szeptember8-6n paszkevicscsapataieifoglaltiik varsdt,
ezzela felkeldsnekvdgevolt.
Mindez vars6ban6s a csatatdrentort6nt. A vid6k, a paraszts6gmozdulatlan.-maradt.
A jobbdgyokatugyan mdg a vars6i Nagyhercegs6g
idejdn
szemdlyszerint felszabadftottdk,a fiild azonbana frildesuraktulajdondban
maradt,haszn|latautdn az addigi szolg6ltat6sokkal
tartoztaktov6bbrais.
A parlamentsemmitsem tett enneka helyzetneka m6dosft6s6ra,
bi{r volt
erre irdnyul6 javaslat.A tanuls6ga forradalmfiroksz6m6racsak azlehetett,
logl 9gI eljiivend6 fjabb felkel6sbena parasztokatis valamilyen m6don
6rdekeltekk6kell tenni. Ezt a tanulsdgotazonbancsak az a miniegy tizezer
f6 vonhattale, aki emigr6ci6ba
ment,elsdsorban
Franciaorsz6gba,
[ogy onnan sztivtigessetov6bb a terveket.
Az orosz kormilnyzatbosszrijakegyetlenvolt. Minthogy a felkel6sben
els6sorban
nemesekvettek rdszt,a bosszrielleniik irdnyult.264hal6losft6letet mondtakki, perszeez az emigrdltforradalm6roknaksz6lt, val6j6ban
nem drintette 6ket. De a kirrflysdgban2349 birtokot koboztak el, mintegy
155 000 hektdr terjedelemben,
a kcizvetlentiloroszorszilghoztartoz6t tiani6ban,ahol sok volt a lengyelftildesrir,1890birtokot.Tobb ezer embert
szflmfrztekSzib6ri6ba.A kirdlysdgnakhadisarcotkellett fizetnie,6s v6llalnia
kellett 10o 000 f6nyi oroszkatonasag
elsz6ll6sol6s6t.
Az egyetemeket
6s a
tdrsas6gokat
feloszlattdk.Paszkevicslett a helytart6.183j-ben Szervezeti
statrttumottett kdzz6. Ennek 6rtelm6bena Lengyel Kir6lys6g oroszorsz6g
elv6laszthatatlanrlsze, az auton6miamegszrint,nincs td-bbtparlament6i
saj6t hadsereg.Az alkotm6nyszerinti egy6ni szabadsdgjogokat
az6rt fenntartotti{k,s6t tov6bbrais a lengyel volt a hivatalosnyelv. Mes k6rd6s,hogy
ezt az id6k sordnegyrekev6sbdvett6kfigyelembe.Mdr lg3z-benaz orisL
v6lt-hivatalosnyelvv6 m1g az iskoldkbanis. 1842-benpedig a katolikus
egyhazivagyontelkoboztdk,igaz, pdnzbelik6rp6tl6sellen6ben,a kolostorok
egy rdsz1tpedigfeloszlattdk.
Lengyelorszdg
szervesr6szelett az orosz Birodalomnak.
A lengyeleknem nyugodtakbele a helyzetbe.1833-bandjabb puccskfs6rletttirtdnt. Erre volt a villasza hdrom konzervatfvhatalornrijab-btisszefog6sa.1833-banMilnchengriitTben,osztr6k(vagyiscseh)teriileiental6lkozott s6ndor, Ferenc csdszdr6s Frigyes vilmos porosz tr6nijrijk6s. Egyezm6nyt kdtiittek arr6l, hogy a jtiv6ben az egymdi orsz6gaibankitijr6 forradalmakkalszembenmegsegftikegym6st.Az egyezm6nytitkos volt, de sejteni lehetettazigazi sz6nd6kot.
Ezugyanmessievolt mhr a SzentSztivetsdg
univerzalit6s6t6l,
de hdromnagyhatalom,
h6romabszolutisztikus
kormdnyl
zat 6llt mtigiitte.
_- Kcizbenkeletenrijabbkonfliktus t6madt.1833-banaz egyiptomialkir6ly,
Mehemed-Alimegtdmadtaa szultdnt,mert az nemadta dt neti Szfri6t.Me314

gint egy alattval6 lilzaddsa,de a SzentSziivetsdgmdr nem mfikodtitt, kiiIrinben sem kereszt6nyuralkod6r6l volt sz6. Az egyiptomi csapatokmdr
Anat6li6ban i6lrtak,Konstantindpolytfenyegett6k.A szultdnaz orosz cs6szdrhozfordult segfts6g6rt.Orosz hadihaj6kvonultak fel Konstantin6poly
szerz6d6stkijtdttek a kijlcstiniis seel6tt.H unkiar-i szkeIesziben orcsz-ttjrO,k
Mehemed-Alit.A szergfts6gr6l.Ez mdr iinmag6banv6ve visszariasztotta
z6ddsnekazonbanvolt egy titkos z6rad6ka,amely szerint orosz kdr6srea
szultdn elzdrjaa szorosokatidegenhadihaj6k el6tt. Ez a szerz6d6smegint
a teljes orosz befoly6stjelentetteaz Oszm6nBirodalomban.A titkos z6raddkr6l a nyugati hatalmak is tudomdstszereztek.Kiildndsen Anglia volt
jelent6s
ugyanakkor
6rdekelt,hiszensok iparcikketexport6lta birodalomba,
gabonasz6llftmi4nyokat
kapott onnan.
Egy angol iigyntik, David Urquhart 1834-bena Kauk6zusbantdrgyalt a
cserkeszekkel,6s az oroszok ellen lflzitott. Tdbb politikai rdpiratbanktiveszembenifell6pds6t.1836-banegy angol ketelte Anglia Oroszorsz6ggal
keleti, vagyis most m6r orosz
reskedelmihaj6 elkobz6saa Fekete-tenger
partja mellett ak6r h6bonit is robbanthatottvolna ki, ahaj6 kikiildds6nek
ez volt a c6lja. Az angol kormdnyzatazonbanebbena pillanatbannem
kfv6nt h6bonit.Megel6gedett
azzal,hogy 1840-benegy n6gyhatalmiszerz6d1sbiztosftottaa szult6nt a hatalmak elvi t6mogat6s6r6laz egyiptomi
Franciaorszdgkimaradt,
ti. 6ppen6 6llt Mealkir6ly ellen. A szerz6d6sb6l
hemed-Alimtigdtt.
Ez az egyezmlnya tdbbi hatalomszerintmegint Angli6nakjuttatott ttil
nagy el6nydket.Ezdrt v6giil is 1841-benLondonbanaz 6t nagyhatalom,
most teh6t m6r Franciaorszflggal
egyiitt, megegyezetta trirok korm6nnyal,
hogy a szorosoka hadihaj6kel6l mindenesetben,nemcsakh6boni idej6n,
z6rva lesznek,az Oszm6nBirodalom fijldtt az tit nagyhatalomkollektfvan
biztons6gotnyrijtott
v6llal protektor6tust.A szorosokelzdrdsamindenk6ppen
Oroszorsz6gnak.
A keleti kdrd6snem is izgatta miir annyira az orosz kormdnyzatot.Mikl6s 1843-banazt mondtaaz osztrflkkdvetnek,hogy csak a
Konstantindpolyt
nem.Egy 6vdunaifejedelans6geket
akarjamegszerezni,
vel k6s6bb,londoni l6togatdsaalkalm6b6laz$rt felvetetteTijriikorsz6gfeloszt6s6naka terv6t, de a teljes elutasft6smiatt v6giil is abbanmaradt,hogy
az OszmdnBirodalom fenntartdsaaz eur6paihatalmak6rdeke.
hozt6k az orosz korAz 1848-asforradalmakism6t riad6k6sziilts6gbe
mdnyzatot.Mikl6s a pdrizsiforradalomhfr6rem6r nyergeltetniakart, csakmaguk is 6ldozat6ul
hogy a legjobb partnerek,Ausztria 6s Poroszorszdg
esteka forradalomnak.Mikl6s harcoski6ltvdnybanfenyegettemeg a forradalm6rokat.K6sz volt 350 000 katondtktildeni n6metteriiletre.Ausztridnak
6 milli6 rubeleskijlcstint nyfjtott. A poroszkir6lyt azzal fenyegette,hogy
politik6tfolytat majd.
poroszellenes
ha engeda forradalomnak,
Mikl6snak v6giil meg kellett eldgednieazzal, hogy az orosz hati4rokat
szigorfan zdrvatartjaa forradalomel6tt. Csakegy gondjavolt, a lengyelek,
akik 6ppen a k6t bar6ti 6llambanbekapcsol6dtaka felkel6sbe,s6t porosz
teriiletenmdr az Oroszorsz6g
elleni fell6p6sr6lis szd esett.Amikor pedig
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Magyarorsz6gon
fegyveresharcrakeriilt sor, s ebbena magyarokoldal6n
a lengyelek is r6szt vettek, m€ghozzdmagaskatonai posztokon,Mikl6s a
miinchengrdtziszolidaritdsnev6benk6retleniil is cselekedett.A kdt dunai
fejedelemsdgben
m6g 1848-bankitiirt fonadalmata tiirdktik levert6k,de a
tcirtik kegyetlenkeddsek
tiriigy6n bevonul6orosz csapatokegy id6re megszfilltdk mindk6t fejedelems6get.
Innen hatoltak be mi4r 1849 janudrjdban
Erd6lybe, ahol 6ppen egy lengyel tdbornok,J6zef Bem volt a magyarok
f6parancsnoka.1849 m6jus6banaz (rj osztrdkuralkod6,FerencJ6zsef szem6lyesenment Vars6baL Mikl6shoz,hogy segits6get
k6rjen.Mikl6s a m6r
ttibbszorbev6lt Paszkevicsetkiildte 100 000 katondval.Az intervenci6komoly felh6borod6stvagy legal6bbisaggodalmatkeltett Eur6p6ban.Katonailag egydbklnt mdr nem volt tril nagy jelent6s6ge.Mire az oroszcsapatok
Galfcia 6s Havaselvefel6l el6rt6k Magyarorszdgot,a szabads6gharc
midr
menthetetlenvolt, ellen6lldsrak6ptelenaz osztrikokkal,h6t mdg az oroszosztrilktdler6velszemben.Gdrgeynekazonbanaz oroszintervenci6megadta
azt a lehet6s6get,hogy el6tti.ik,6s ne az osztri{kcsapatokel6tt tegye le a
fegyvert Vildgosndl.
Az orosz kormdnyzatezekutdn inkdbb Ausztria oldal6ra dllt, amtkoraz
konfliktusbakeveredettPoroszorszdggal.
1850-benolmiltzben(olomouc)
az orosz diplomat6k rikdnyszeritett6kPoroszorszdgot,
hogy fogadja el az
osztr6kfelt6teleketa n6met 6llamok egymdsktjzti viszonyilnakrendez6s6ben,termdszetesen
Ausztriavezet6szerepdnek
megtartdsdval.
A krimi hdborfi l6nyegesenm6dosftottaa hely.zetet.
Az oroszkillpolitika
figyelmeJapdnfel6 fordult. Amikor az EgyesiiltAllamok haj6hadaaz orszfug
megnyitdsi4ra
kdnyszeritetteJapdnt,s hamarosanaz angolok 6s a franci6k is
jutottak az itteni kereskedelemben,
kivdlts6gokhoz
M oroszkormdnyzat1853
augusztus6ban,
mdg a h6bonikitcir6seel6tt,Putyatyintengemagyvezet6s6vel
ugyancsakkiildtttt katonai er6t NagasTpkiba,
hogy oroszorsz6gsz6m6rais
hasonl6engedm6nyeket
6rjenel. A japdnokigenudvariasakvoitak,de semmit sem ig6rtek,fgy Putyatyin 1854-bendolgavdgezetlentlrthaza.

A hagyomi{nyost6rsadalomboml6sa
AZ ELS6 VASfTVONAL

A kiilpolitikai esem6nyek,a kontinent6liszdrlat ftvdn, a szdzadelej6nm6r
ktizvetleniil is hatottak az orosz gazdasdgi6letre. oroszorszdgnakAnglia
volt a tali{n legfontosabbkereskedelmipartnere,a nyersanyagokkivitele
j6r6sztoda ir6nyult, onnanpedig a fontos iparcikkek,g6pekds egy6bipari
termdkekjdttek. A kontinentilliszdrlatezt a folyamatotakad6lyoztameg.Az
angolok rigy pr6bdlt6k 6thidalni a neh6zs6geket,
hogy angol munkdsokat
kiildtek oroszorszdgba,s azok ott 6llftottdkel6 a sziiks6gesiparcikkeket.
A zavar azonbancsak 6tmenetivolt. Kivitel 6s behozatalfontos volt ugyan,
de az orosz gazdasdgeg6sz6tm6g nem hatotta6t.
Oroszorszdgtov6bbrais nagy mezdgazdasdgi
orszdgvolt. Egy rij jelens6g
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azonbanezena t6ren is megfigyelhet6:kialakult bizonyos specializdl6d6s
egyeskdrzetekkdziitt. A d6li 6s ddlnyugatiteri.iletekels6sorbana gabonaszempontj6b6l
is fontos
rendezkedtek
be. Ez a ktilkereskedelem
termesztdsre
lett. N6h6ny lvtized alatt a gabonar6szesed6se
az ijsszkivitelben20c/o-r6l
korm6nyz6s6gok
egyreink6bb az iparr
357o-raemelkedett.Az 1szaknyugati
n6v6nyektermeszt6s6re
szakosodtak,a kender6s a len mfu ftg6tajelent6s
term6nyvolt, ebb6l is jutott kivitelre. A rosszterm6ftildf kdzpontikorm6nyz6s6gokbanviszont a mez6gazdasdg
kezdetth6tt6rbeszorulni,itt a paraszti
hdniiparvette i4ta hely6t.A falusi hdziiparbanfa6rukat,b6rk€szftm6nyeket,
szerszdmokat
szappant,gyertydt,kfitranyt, dr6tot, k6seket,mezdgazdasdgi
allitottak el6.
Az iparban egyre inkdbb t6rt h6dftott a nagytizemitermelds.Ebben a
textilipar 6llt az els6 helyen. 1825-ben484 iizemben47 000 munk6sdolgozott, 1850-ben536 iizemben110 000. Nyilvidnval6,hogy ez megndveltea
gyapot ir6nti keresletet,A szdnadelejdn Perzsi6b6lm6g csak 356 tonna
gyapotothoztak be, a szdzadderekdraez fitlagban6vi 34 300 tonn6ran<ivekedett.A semleges,,iizem" sz6t villasztottuk,ugyanisaz iizemeknekegy
rdsze m1g mindig manufaktriravolt, mdg a rfgifajta posszesszion6lis
is.
Ezekbena manufaktrir6kban
a jobb6gyokrosszuldolgoztak,ez6rt 6sztdnz6siikre ktikin b6rt is fizettek az obrok megfizet6s6hezjfu6n tril. A szdzad
derekdn mdr szflmit6sokatv6geztek arr6l, mennyibekeriil a jobbdgyi 6s
mennyibea szabadbdrmunka.A sz6mft6sokegy6nelmfiena b6rmunkael6ny6t igazolt6k,vagyis az ijnkiilts6g ebbenaz esetbenkevesebbvolt.
Egdsz6benv6ve 1844-benm6r 130 gydrattartottak nyilv6n, m6g vegyi
gy6r is akadtk6zttik, a termelds6rt6ke6vi 8 milli6 rubelretehet6.A munk6sok fele m6g itt is jobb6gy, de mdr 50 000 f6nyi volt a b6rmunk6sok
szdma,csalddtagokkal
egytitt el6g kev6segy ekkor m6r t<ibbmint 30 milli6s
orszdgban.
A g6pi felszerelts6g
is ntivekedett.1843-ban43 gyapotfon6g6p
mfik<idott,350 000 ors6val.Nyilvdn nem nagy szdmez Anglidval6sszehasonlftva,ahol ugyanekkor11 milli6 az ors6k sz6ma.Bizonyos tertileteken
(ez 6rdemaz ardnyaz6rtjobb volt. A szdaadlegelejdnM oroszvaskoh6szat
jelentette)
benaz Ur6lt
majdnemannyivasattermelt,mint Anglia,6sEur6pa
vastermel6s€nek
l2%o-6tadta.Az Ur6l perszem6r nem a legfontosabbiparvid6k volt. A nagyiparral6rdembena kdt f6v6rosban6s Kijevben talillkozhatunk.
A kezd6d6munkamegoszt6s
a bels6kereskedelmet
is eldmozdftotta,b6r
a forgalom formdi m6g nagyonis hagyomdnyosak
voltak. A kdt f6v6rosban
perszemdr eur6paijellegri, ttibbnyire szakosftottboltok sorakoztak.Csakhogy a nagy volumenfi6rucsere-forgalom
m6g mindig az orszdgosv6s6rokon bonyol6dottle, ktiztiliik a Nyizsnyij Novgorod-i kezdettkiemelkedni.
Az utak gyengemin6s6ge,az rd6jdr6sneh6zs6gei
miatt a szilllitdsktilts6ges
6s hosszadalmas
volt. Ez€rtlett volna megolddsa sz6nadnagy vivm6nya,a
vasrit.Sajdtosm6donaz egyflbkdntmodernnektekinthet6p6nziigyminiszter,
a hesseniszdrmazdsf,
Kankrin gr6f (eredetineve Krebs) hevesenellenezte.
igy az els6 vasritvonalmindengazdas6gimegfontol6st6lfiiggetleni.ilSzent-
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Bolt (Fedotovszlpiarajza)
p6terv6r6s carszkojeszelo kiiztitt 6piilt meg 1837-ben.K6t 6vre rdkezdtlk
6piteni a Vars66s B6cs kdzti vasritvonalat,
amely megint nem gazdasdgi,
hanem strat6giai 6rdekeketszolg6lt. Az 1842-51 k6zt meg6pitett vasrit
Szentpdtervi4r
6s Moszkvakozott els6sorbanugyancsakakormdnyzatsztiksdgleteitel6gitetteki, bdr ennekmdr gazdasdgihatdsa
is volt. orsz6gospiac
term6szetesen
m6g nem alakult ki. A gabonadr,a legfontosabbmutat6 a
helyi viszonyokt6l6s a konjunktrirdt6lfiigg6en ak6raz titsztjrdsevagy tizszereselehetetta mdsutt6rv6nyes6rnak.
A kiilkereskedelem,mint a kontinentdlis zdrlat kapcsdnm6r l6thattuk,
nem volt jelentdktelen.Kordbbana Balti-tengervolt a f6 szintere,csak 6ppen korszakunkbannyomult el6re a fekete-tengerikereskedelem.A kivitel
6rt6keaz I825-30-as f6l 6vtizedben86 milli6 rubel, amely az 1856-60-as
f€l €vtizedrem6r el6rte a 226 milli6t, ugyanezekbenaz id6pontokbana
behozatal80 milli6r6l 206 milli6ra n6tt. A ki.ilkereskedelem
teh t 6ltal6ban
aktfv volt. Ez tinmagi4ban
v6veel6segfthette
volna a gazdasilgifejl6d6st.Ezt
azonbansok6ig akadillyoztaaplnzforgalom szdmosneh6zs6ge,
fgy els6sorban az, hogy a II. Katalin 6ta forgalombanl6v6 papirpdnzegyre ink6bb
eldrt6ktelenedett,
az 1830-as6vekbenmi{r csaka ndv6rt6knegyed6ttette ki.
Kankrin 1843-banvalutareformotvezetettbe. A rdgi papirp6nztbevonta,
helydberdllamikiitvdnyeketadott,a rubelt pedig eztistalaprahelyezte,mint
akkortdjt a legtiibb i{llamban,6s rij 6rm6ketveretett.De a papfrp€nzt6 is
k6nytelenvolt ism6t bevezetni,s a kett6 kijzti 6n6s id6vel megint bonyodalmakatokozott, kiiltindsena sz1aadderekiin,amikor a h6boni miatt megint ntivelnikellett apapirplnz mennyis6g6t.
1810-benmagasv6motr6ttak
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dllomiisa
A P6terv6r6s Moszkvak6zrjttktizlekeddpostakocsi
ki a luxuscikkekre,ez a franciabehozatalellen ir6nyult, bizonyos6rtelemben v6laszula kontinentfiliszdrlatta.1819-benviszontrij v6mrendszertvezettekbe, semmif6lebehozatalitilalmat nem alkalmaztak.Ez ellen a gydrosok 6s az iparcikkekkel foglalkoz6 ftildesurakegyar6nttiltakoztak, ez€ft
I822-ben a tilalmakat visszaifllftottdk.
A gazdasilgifejl6d6smutat6jaa v6rosilakoss6gardnydnaka nijvekeddse.
Egdszdben
ez nem volt ldtv6nyos.A vdrosilakoss6g1833-bannem egdszen
2 milli6t tett ki. 181l-benaz dsszlakossdg
7Vo-avolt vdroslak6,1850-ben
9%o-a.
A h6zaknakcsak'Ll,\Vo-ak6sziilt k6b6l (1838).A vdrosi lakoss6g
kell venni, hogy jelent6s r6sziik nem sz6mftott
eset6benazt is sz6Lmft6sba
igazi v6roslak6nak,hiszensok v6rosegyszerfencsakkdzigazgat6sikdzpont
volt. De akadt ldtv6nyosfejl6d6s is, 6s val6banaz urbaniz4l6d6snyomdn.
Odessz6nak
1809-ben,
teh6tmdsf6ldvtizeddelmegalapft6sa
ut6n9000lakosa volt, 1600hazban.N6gy 6v mrilva 2600hdzban35 000 a lakosok szdma,
ez 1852-rcmdr el6rte a 100 000 f6t. A k6t f6v6ros ilyen ardnyl fejl6ddst
nem tudott felmutatni, de abszohitszdmokbanmesszeaz els6 helyen 6llt.
1864-benSzentp6tervdr
586 000 lakostszdml6lt,Moszkvapedig,amelyik
kordbbannagyobbvolt Szentp€tervdrnfll,378000 f6t. Az 6ltal6nosszintet
a szdmaezet 6s
az6rt az mutatja, hogy 1838-ban492 v6ros lakossrig6nak
tizezerkiizt mozgott,de 13 vdros eset6bena lakossdglfltszdmaaz 500 f6t
sem €rte el. 1854-bena vdrosi kereskeddirendheztaftoz6k szdma180 000
volt, az ittttdik vdrosi rendbetartoz6kd1 685 000.
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NEMEST
MARSALLoK
Es RezNocsrNyEcEK
A nemess6glfltszdrna1858-ban,az utols6 rcvizi6 idej6n 604 000 volt, a
csalddtagokatis bele6rtve.Vagyisa lakoss6gnakmintegy egy szdzalfka.Ez
volt perszea szok6sosardnya nyugat-eur6pai
orszdgokban
is. A nemess6g
tagol6d6sahercegekre,gr6fokra6s b6r6kra,cfm ndlkiili arisztokrat6kra6s a
mi drtelmiinkbenvett ktlznemesekrevflltozatlanmaradta 18. szdzadhozk6pest.Vagyoniktiliinbs6gekkdzttik mdr akkor is mutatkoztak,de ez mostanra
hangsrilyosabb6
vdlt. 1836-ban1453 fiildesrirnak6tlagban2447 jobbdgyi
,,lelke", vagyis feln6tt f6rfi csalddatyjavolt. 2273 nemesnek6tlagban687
lelke, 16 740 nemesnek217 lelke 6s 42 978 nemesnek,
vagyisa nagytiibbs6gnekminddssze8 lelke volt. Ezek persze6tlagsz6mok,amelyekenbeltil
is nagyoka kiiliinbs6gek,akadt,aki mintegy 10 000jobbdggyalrendelkezett.
A legals6kateg6ria,az eglsz nemess6g
84%o-a
nyilv6n mdr csakszeg6nyesen6lhetettmeg n6hdnyjobbdgy munk6jdb6l.Ezeknekmdr ttibbnyirevalamilyen 6llami dllds ut6n is kellett n6zniiik. Es ez a 847o messz-evolt az
eur6pai mfvelts6gt6l, nem csek6ly r6sze m€g frdstudatlanis. A rendszer
igazi tdmaszdtaz els6 h6rom kateg6ri6batartoz6kadtdk.Egydbkdnta lengyel felosztdsokut6n a Lengyelorszdgt6lszerzettteriiletekenaz ottani helyzetnekmegfelel6ennagy volt a szegdnynemesekszdma.A kormdnyzateleve igyekezetta szegdnyekegy r6sz€tkiszorftania nemesirendb6l.A lengyel
teriiletekenann6l inkdbb,hiszenezek lengyelekvoltak mdg azokona tertiletekenis, ahol a jobbdgyokukr6nok.1845-50ktizdtt itt mindennemesnek
k6rv6nyezniekellett nemessdge
elismer6s6t.
Az adott id6szakonbeliil 581
f6 megkaptaezt, 22 000 f6t tovdbbi heraldikai vizsgdlatokrautasftottak,
vagyishalogattdkaz elismer6st,
81 000 fdt pedigeleveelutasftottak.
Ugyancsak1845-bena szolgdlatitjdnmegszerezhet6
iirtikletesnemess6get
is igyekeztekkorl6tozni,katonai szolgillateset6ncsakaz 6rnagyifokozatt6lfelfeld
lehetettezt el6rni. Ez az intdzked6sa gyarmati teriiletekreis vonatkozott.
Gruziflban,ahol ugyancsaksok volt a nemes,hivataloslistdba vett6k 6ket,
ezzel teremtett6kmeg a kihagy6slehet6s6g6t.
Ugyanakkora m6sik oldalon
a vagyonosnemess6g
helyzetdtigyekezetta kormdnyzatmeger6sfteni.1845ben rendeletjelent meg arr6l, hogy a 400-4000 ldlekkel rendelkez6nagybirtokokb6l Habsburgmint6ramajordtusokatlehet l6trehozni.Ezek a major6tusokelidegenfthetetlenek
lettek.
A nemesekkiv6lts6gaikdzd tartozott,hogy bizonyos <inkormdnyzattal
rendelkezteka korm6nyz6sdgokon
6s kertiletekenbeliil, saj6t testiileteket
hozhattakl6tre. A korm6nyz6s6gi6s keriileti elcilj6r6kat,a marsallokata
nemesekmagukvdlasztottdk,szavazatijogukvagyonukaftnydban6llt, vagyis
a gazdagabbak
ttibb szavazattalis rendelkezhettek.
A nemesitesttiletekarra
is jogot kaptak,hogy k6rv6nyekkelfordulhassanak
az uralkod6hoz.Ha ktilddttsdgetkfv6ntakmenesztenia cs6sz6rhoz
valamilyenkdr6siikiigydben,
legfgljebbh6rmanjelenhettekmeg el6tte.
Eppen a fels6 r6tegekkiiziil keriiltek ki azok- ttibbnyire katonatisztek
-, akik az el6z6 szdzadszolgdl6 €toszdtmost m6r valamilyen formdban
csakugyana n6p javdra akart6k kamatoztatni.Ezek a tisztek sok esetben
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megisv6gigharcoltdka nap6leonihdbordkat,eljutottak Nyugat-Eur6p6ba,
merkedtekaz ottan\ helyzettel,6sszetudt6k hasonlitaniazt a hazaival, s
ebb6l csak egy kiivetkezhetett:valamit tenni kell a parasztok6rdek6ben,
magyao:dn,
fel kell szabadftania jobb6gyokat.Nemegyszerolvashat6egyes
amelyetahdzi
visszaeml6kez6sekben,
hogy az a teljesalilzat6s kiszolg6l6s,
jobbdgyok
gyermekek
irdnt
tanrisitottak,fdlszolgfllatraberendelt
az uras6gi
renevelte6ket, mindegyik egy kis autokratavolt a csel6ds6gfelett, amely
engedelmesen
trirte szesz6lyeit.Volt, aki ett6lm6gfeln6ttkor6bansemtudott
megszabadulni,
volt, aki megut6ltaezt.
A vdrosi polg6rs6gsoraibannem akadtakilyen 6rz6kenylelkek. A keresked6k m6g ekkor is a Domosztrojel1itdsaiszerintpergettdkle dletiiket,b6r
a nagyobbvdrosokbanm6r eur6paidlttizetbenjdrtak.Az eur6paierkdlcsiiket legttibbennem vettdk 6t, csak a p6nzcsindlds
szeretetdt.A kisebb vid6ki
v6rosokbanmaguk is tigy dlttjzktidtek,mint a parasztok,szellemihorizontjuk sem volt sokkalmagasabb.
A m6sik polgdri rdtegeta posszesszion6lis
manufaktrir6ktulajdonosaialkott6k,akik rdsztvettekugyana f6lig nagyipari
tevdkenysdgben,
de az els6t6k6seknem bel6ltik vdlnakmajd. A vi4rosikdzmfivesekm6g alacsonyabbszinten6ltek. A nagypolgdrsdg
sem innenkeriilt
fele angol,a mdsik
ki. A franciakovet jelent6seszerinta nagykeresked6k
fel6t francia, oroszmeg a birodalomegy6bnemzetisdgeialkotj6k, sok kiiztiik az orm6ny.
V6geredmdnyben
rigy tfinik teh6t,hogy a fels6bb6s kiiz6poszt6lyokszerkezete nem sokat vdltozott a 18. szdzadm6sodik fellhez k6pest.Viszont
ebbena f6l szazadban
alakul ki 6s v6lik fontoss6a ktiz6poszt6lynakegy fj
eleme: a raznocsinyecek.Mint nevi.ikmutatja, a legktil6nb6z6bbrendek,
csoportok,osztdlyok tagtraitartoznakktizdjtik. Sok volt kijzttik pravoszl6v
pap fia, a v6rosi r6tegekb6lis sokan kertiltek ki, s6t m6g felszabaditott
jobbdgyok is akadtakktjzti.ik. Voltak6ppenazt lehetnemondani,hogy 6k
tettdk ki a nem nemesisz6rmazdsidrtelmisdget.A szdzadderek6nm6r intelligenci6naknevezt6k6ket a kort6rsakis. Az 6rtelmisdgifoglalkozdsok
perszem6r kor6bbanismertekvoltak, iigyvdd, orvos,m6g mdrnokis akadt,
hiszenaz elsdkettd az egyreszaporod6egyetemeken
kaphatottkdpz€st.Az
orvosok6s a mdrnoktikkozott nem ritka a ki.ilftildi szdrmazds$
sem.A hum6n 6rtelmis6gszintdna raznocsinyecek
ktjziil keriilt ki. Akadtak olyanok,
akik p6ld6ul az irodalm6r foglalkozdsb6lm6r meg tudtak 6lni mint fr6k,
lapszerkeszt6k.
Ha a rendszertellggd buzg6n szolg6lti4k,m6g vagyonrais
szerttehettek.Ilyen volt Nyikolaj Grecsvagy a lengyelb6lorossz6asszimil6l6dott FaggyejBulgarin. Mindkettenfr6k voltak, ha messzenem is az
6lvonalb6l,de a magukkordbanndpszerfiek
6s olvasottak,
Persze6ppenezen
a p{lydn sokanigen nehezen6ltek meg,hiszenaz olvasdktjziinsdg
m6g mindig a nemesekb6l6llt, azokpedig kevesenvoltak. Ez a szegdny6rtelmis6g
- a nemesekmellett - az a r6teg,amelyb6la fonadalm6rokkikeriiltek, akik
egy csap6sra6s mindentmeg akartakvflltoztatni,nem volt tiirelmiik 6s 6rzdktik a reformok fu6nl Ez a magatartdsmajd csak a szinad m6sodikfel6ben, a nagy reformok ut6n vdlik szembetfin6vl,de a kezdeteiide vezetnek.
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A FALUMrLLr6rEs uu.r.rouoser
Mindezek egyiittv6veis csak egdszenkis rdszdttettdk ki az oroszt6rsadalomnak,amely zdm6benjobbdgyokbll6llt. 1850-bena kozel 50 milli6 lakosb6l mintegy 20 milli6 volt az rin. 6llami vagy az uralkod6csalddtulajdon6banl6v6jobb6gy6s 25 milli6 a mag6nfdldesriri
paraszt.Ez ut6bbiakhelyzete l6nyeg6bennem sokat vdltozott az el6zd szilzadihozkdpest,de az€rt
voltak rij jelensdgekis.
Ezek kiiziil az a legszembetfn6bb,hogy a jobbdgyi szolgdltat6sokbizonyos 6rtelembenm6r erdsendifferenci6l6dtak.A feketeftildes korm6nyz6sdgokbana robot maradttov6bbrais a f6 forma, a termdszetbeniszolg6ltat6sok szintejelent6ktelenekk6v6ltak. Perszea robottal tartoz6kis fizettek
p6nzbeliszolg6ltatdst,obrokot.A fiildesuraksok esetbenmindkdt szolgdltatds m6rt6k6t emelt6k, de vigydztak arra, nehogy az egyik vagy a mdsik
drasztikusemeldseparasztiellendll6shozvezessen.
A kormdnyzategy6bk6nt
ebbetov6bbrasem sz6lt bele, kivdve a volt lengyel teriileteket,itt ugyanis
pontos szabdlyozds
volt 6rv6nyben,hiszenlengyel fiildesurakr6lvolt sz6.
Apflnzjdrad6kmennyis1g€ta kormdnyzatnem szab6lyozta.Az obrok a
szdzadelej6n 6tlagosanmintegy 5 rubel volt (termdszetesen
ezi.istrubelben,
nem papfrpdnzben),a szdnadderek6raez iltlagosan25 rubelre emelkedett.
Ez al6l azonbantekint6lyeskiv6telek is mutatkoztak.A kdzponti korm6nyz6s6gokban,ahol a rossz min6s6gfifdldek miatt a ftildmfivel6s nem volt
kifizet6d6, a jobbdgyok hdziipanal foglalkoztak. Fafaragv6nyokat,szeF
sz6mokat,sok mindenegyebet6llftottak el6, amib6l olykor igen magasjdvedelmekhezjutottak. Ezt a fiildesrir tudom6sulvette,6s fgy 500 vagy ak6r
1500rubelreis rrighatottaz obrok. Az obrokosjobbdgyokkd,ziilnem kevesen dolgoztak posszessziondlis
manufaktririikban,a zdm azonbanm6gis a
hdziipart mfivelte.
Mindjdrt a szdzadelejdn,1803-banmegsziiletett
egy rendelet,amelyeta
kormi4nyzatakkor a jobb6gyfelszabadit6s
els6 l6pcs6j6neksz6nt.Az ukdz
6rtelm6ben a jobb6gyok megegyezhettekfiildesurukkal, hogy bizonyos
iisszegfej6benfelszabadftja6ket a jobb6gysorb6l.Ez el6sztiris kock6zatos
volt, mert el6fordult, hogy a ftjldesrir elvette a p6nzt,de m6gsemszabadftotta fel a jobb6gy6t.Az esetektrilnyom6tdbbs6g6ben
azonbannem ez tijrt€nt. Az 1858-as,utols6, 10. revfzi6idej6re151 000 jobbdgyszabadultfel
ilyen m6don,vagyis a jobb6gys6gnakcsupdnegy ttireddke.A felszabadft6si
Osszegttibbnyiren6h6nyezer rubelt tett ki. Szawa Morozovjobb6gy 1820ban 17 000 rubelt fizetett megvdlt6skdnt,
kds6bbmajd bel6le lesz az egyik
els6 igazi orosz nagytdk6s.A hdziiparezekbena korm6nyz6s6gokban
m6r
kezdtekiszoritania fdldmfiveldst.
Hiresvolt pl. Ivanovo,9000lakossal,akik
kdzt milliomosok is akadtak,a falut m6gis m6shonnankellett 6lelmiszerekkelell6tni. Ez a lakossdgszdm
kiildnlegess6gnek
sz6mftotta sok apr6
falu ktiziitt, amelyekfel6neka ldlekszdma5G-500kiizt mozgott,227o-6ban
minddsszelegfeljebb 6t hflztartfisvolt. Egy 1848-asrendelet6rtelm6bena
jobbdgyok saj6t neviikre is szerezhettekfdldet, amennyibena ftjldesrir ezt
engedte.S6t posszesszion6lis
manufaktrirdkban
saj6tjobb6gyaikis lehettek.
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(ceruzarajz
K6nyszermunkdsok
I 815-b6l)
A feud6lisrend lazul6s6tmutatja,hogy 1861-bena gy6rakban6s manufaktrirdkbandolgoz6522 500 munk6snakmfu 87%o-a
szabad,7,75Vodolgozott
nemesimanufaktrir
6ban,5,25Voposszessziondlisban.
Egy porosz junker, August von Haxthausenbdr6 1847-benadta ki az
orosz obscsin6r6lvagy mirrdl sz6l6 munkdjdt.Eur6pagyakorlatilagebb6l
szerzetttudom6sta m6g mindig 616fitldkitziissdgirendszerr6l,amelybena
falu fiildje a falu kdzds birtokdbanvolt, perszeegydnitelkekbenmfivelt6k,
periodikusanrijraosztott6kaz egyesh6ztart6sokkOzt,hogy
de a szdnt6fcildet
mindenkinekjussonmeg6lhet6s.
1847-benmdg Oroszorszdgban
semtudott
mindenki err6l, de kds6bbmajd nagy elmdletek6piilnek 16.
M6r csak az6rt sem volt dltaldnosanismert, mert az obscsinadrdemben
csak a feketeftildes teriileteken6s a ktizponti korm6nyz6s6gokban
lltezett,
6s csak itt voltak val6j6banjobbdgyok.Az egyik beliigyminiszterijelent6s
elmondta,hogy Oroszorszdgban
csakaz oroszokjobb6gyok.A Lengyel Kir6lys6gbanm6g 1808-banszem6lyszerint felszabaditott6k6ket, az ukrdn
tertiletekena lengyel ftildesurakraval6 tekintettelkdnnyebbvolt a helyzetiik, a gyarmati teriiletekenviszont mdg a jobb6gyrendszerarchaikusabb
formi4ja6lt. Szibdri6banismeretlenvolt a jobb6gys6g.
Ki.il6nkell sz6lni az illlamijobbdgyokr6l 6s a cs6sz6ricsalddtulajdondban l6v6 jobbdgyokr6l,akiknek ahelyzeteelevekedvez6bbvolt. Az 6llami
jobb6gys6gaz el6zd szdzadokkiiltinf6le saj6tosjog6ll6sriparasztjaib6lalakult ki fokozatosan6ppena 19. szdzadelej6re.Voltak kdztiik rin. egytelkesek, voltakdppenszabadparasztok,akik saj6ttelktikdn gazddlkodtak,innen
is a neviik. Ok nem tartoztakf<ildesriral6, csak az 6llamnakad6ztak.Hasonl6 helyzetbenvoltak a nem orosz teriiletek, az 6szakikormdnyz6sdgok
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parasztjai,ahol ugyancsaknem 6lt ftildesrir,mert azok gyengdnterm6 vid6kek voltak. E parasztir6tegeketfogtdk egybeaz fillami parasztokrendj6ben.
A reformer nemess6gegyik k6pvisel6je,Pavel Kiszeljov 183741 ktizdtt
ezekena teriiletekennagyszab6sfrendez6sthajtott v6gre.Ezt is arra sz6ntik,
jobb6gyokfelszabadftdsihoz
hogy a mag6nfiildesriri
szolg6ljonmintiiul. A reform 6rtelm6benaz dllamijobbdgyokcsakp6nzszolg6ltat6ssal
tartoztak,am6sik k6t szolgifltati4siforma ismeretlenvolt n6luk. A penzszolg6ltatds
m6rt6k6t
is alacsonyabban
szabti4kmeg szi{mukra.Ezenkfviil pedig csak az illlami fejad6valtartoztak,amelyetegy6bk6nta magdnfoldesriri
parasztoknakis fizetniiik kellett. Kiszeljoviskol6kr6lmeg eg6szs6giigyi
ell6t6sr6lis gondoskodott. Az dllami parasztokteh6t szabadongazddlkodtak,a maguk bel6t6sa
szerint, szinte m6r szabadoknaklehetett 6ket tekinteni. A parasztirendbe
persze6k is beletaftoztak.Es a jobb6gysdgnakmajdnema fel6t 6k tett6k ki.
A m6g alig kialakult eg6szs6giigyih6l6zat
nem tudta megv6denia lakoss6gota kiiltinbtiz6j6rvdnyokt6l.Az 1831-eskolerajdrv6nynak
100 000 6ldozatavolt, 1847-ben116000, a ktivetkez66vben668 000 emberhalt bele.
A kolera senkitsemkfm6lt, 1831-benahadvezlr Diebitsch6s a helytartd,
Konsztantyinnagyhercegegyadnt az flldozatokkijzdtt volt.
Az als6bboszt6lyokkozij,laz eddigiekbenvoltak6ppencsaka nagy tdbbs6gr6l,a parasztokr6lesett sz6.Ha felszabadftottdk
6ket, valamelyik vi4rosi
rendbe,6ltal6banaz ijtiidikbe, a mescsanyinokdba
kellett dtiratkozniuk,hiszenII. Katalin 6ta mindenki valamelvikrendbetartozott.
(k6nyomat
Botbtintet6s
1819-b6l)
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Erdekes6tmenetikateg6ri6talkottak a gydrakbandolgoz6b6rmunk6sok.
A szazadderek6nsz6mukeldrte a 50 000-et. Neh6z ktiriilmdnyek kiizdtt
mindeniitt,
vdgeztlk munk6jukat,ahogyez a kapitalizmuskorai szakasz6ban
m6g Angli6banis jellemz1 volt. Sokankiiztiliik ennekellen6reis a paraszti
rendbe tartoztak. Voltakdppencsak dtmenetiid6re drkeztek a v6rosba,a
gydrba,m6g tagjai voltak a obscsin6nak,fizett6k annakterheit. Id6nk6nt,a
id6nyre m1ghazamenteka faluba.
szfikenmegszabottnydri mez6gazdasdgi
Mindez arra vezetett,hogy a bdrmunkdsokm6g mindig parasztoknaktartott6k magukat,igy valamifdle proletdr tjntudatnaka kialakulds6r6lnem besz6lhetiink.Saj6t elkdpzel6seikt6lftiggetleniil azonbanobjektfvem6gis egy
voltak.
rij rend letdtem6nyesei
Ha az elmondottakhozhozzdvessziik,hogy a f6v6rosokt6lt6volabbes6
viddkeken,p6ld6ul a Volga ment6nvagy a d6li kiktit6vdrosokbanh6ny 6s
haj6vontat6k6nt,6rusk6nt,akkor
h6ny szdktittjobb6gy 6lt napsz6moskdnt,
nyilv6nval6, hogy mintegy alulr6l, a r6gi feud6lisrend mi{r bomladoz6ban
volt. Ez mdr az rij foglalkozdsokkialakul6s6valis megmutatkozott,
amelyek
nehezenf6rtek a Katalin megszabtakeretekbe.Mint k6s6bbl6tni fogjuk, a
korm{nyzat is tiszt6banvolt valamelyesta r6gi rend hibdival, anakronizmusdval.De majd csak a krfmi hdboni katasztr6filjaadjameg a ddnt6 l6k6st a
v{ltoztatdshoz.Addig csak az a sok esetfigyelmeztetetterre, amikor a vdgjobbdgyokmeggyilkolt6kkegyetlenked6fiildesurukat.Az
s6kig elkeseredett
atrocit6sokata hatalomigyekezettmegtorolni,tiibbnyire azonbansikertelentil. Oroszorszflgtdgasvolt, a szdk<ittparasztotaligha lehetettutol6rni, ha
el6g messzirejutott.
Voltak az ellenflllilsnakenn6lkomolyabbformdi is. Csak Mikl6s uralkod6saidejdn 547 parasztfelkel6szajlott le. Nem pugacsovimdretfiekvoltak
ezek,csak helyi jellegfek, m6g katonas6gotsemkellett mindenesetbenkivezdnyelni,el6g volt a csenddrsdg.
Nagy tfiz nem lett, az 6rintettftildesurakon 6s a csend6rhat6s6gokon
kfviil nem sokantudtak ezekrfllaz esemdnyek16l. A kormdnyzatotmdgis a kezdetektdlnyugtalanitotta.Ez6rt tali4lkozunk
a politikai fejlem6nyek sor6n reformokkal 6s megtorldssal,elnyom6ssal
egyardnt.

Reformok6s elnyom6s
SANDOR,,REFORMKORE''

Eldsztir a reformb6l vagy legal6bbisaz ilyen elkdpzeldsekb6l
volt tdbb, azut6n az elnyom6sndvekedett,de hiba volna azt 6llftani, hogy I. S6ndor
uralkod6s6nak
elejdnreformokr6lvolt sz6, 1815utdnpedigm6r csakmegtorldsr6l,vagy hogy I. Mikl6s harmincdviuralkoddsaaz elnyomdsban
meriilt
volna ki. Mindkett6b6l akadt, de vdgeredmdnyben
az is k6ts6gtelen,hogy
az elnyom6 intdzked6sekegyre ink6bb feliilkerekedteka reformokonvagy
reformelk6pzeldseken.
A kettd viltozdsa,pontosabban,
egym6smellett 6l6se
teszi ki a 19. szilzadels6 feldnekpolitikai ttirt6net6t.
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S6ndormindjrdrttr6nral6p6sem6snapjdnki6ltvdnybanjelentettebe, hogy
atyja szdlhfid6sben
halt meg,6 pedigmindenk6ppen
visszaakart6rni Katalin
uralkoddsdnakalapelveihez.Ahogy a rendszerv6ltoz6sokndl
megszokott,
most mindenki,aki Pdlt6l valamilyens6relmetszenvedett,el6gtdteltkapott,
a szilmfrzdtteket
visszahfvt6k.Akik Katalin alatt valamilyenf6tiszts6getviseltek,s azt elvesztettdkP6l alatt, most nagy drtimmelldthatt6ka r6gi sz6p
katalini id6k visszat6rtdt.
Nagyon hamar kidertilt azonban,hogy a teljes visszatdr6sm6r nem lehets6ges,az id6k az6tamegvflltoztak,nemcsakOroszorsz6gon
kfviil, hanem
mfg azonbeliil is. P6l rendeleteitrijabb rendeleteksor6valvissza lehetett
vonni, ez meg is tdrt6nt (ism6t szabadvolt pl. kiilftildre utazni 6s onnan
kdnyveketbehozni),de a kiizigazgatdsbanzfrrzavaruralkodott.Ezen pedig
feltilr6l kellett segfteni,mert alulr6l, akdra nemess6goldal6r6lsemlehetett
kezdem6nyez€st
vdml Az autokrdciaezt sohanem igdnyelte.
S6ndornakvolt egy svdjci nevel6je,a tdbbi mellett, Cdsarde Laharpe,
aki a felvil6gosod6sfr6it is olvastattavele. Hfrek keltek a csilszdrliber6lis
gondolkod6s6r6l6s elk6pzel6seir6l.
Val6jdbantal6n egyik bar6tja,a lengyel
Adam Czartoryskijellemezteezt a legpontosabban
(igaz, mdr az 1830ut6ni
emigrdci6ban):mindenkinekszfvesenad szabads6got,
ha al6rendelimag6t
az 6 akarctdnak.
Az biztos, hogy S6ndoruralkod6saels6 ndh6ny6v6benegy inform6lis
bardti ktirt alakftott ki maga kttriil. Czartoryskimellett Pavel Sztroganov
gr6f, Viktor Kocsubejgr6f 6s Nyikolaj Novoszilcevvolt enneka ktirnek a
tagSa.Az igazsdgiigyminiszter,
egy6bk6ntjelentdskdlt6, Nyikolaj Gyerzsavin jakobinusband6naknevezte6ket. 1801.jrinius v€gdt6l1802m6jus6ig
hetenk6nttisszeiiltekreformtervekt6rgyal6sdra.
M6g 1803v6gdnis k6t h6tre
felrijitott6k t6rgyal6saikat,aztdnaz egdszabbamaradt.N6h6nyint6zkeddslegal6bbr6szben- ezeknekaz dsszejdveteleknek
volt ktisztinhet6.
Igy mindj6ft az elej1ntervbe vettdk, hogy a jobbdgyok ftjld n6lkiili eladflsdtteljesenbetiltj6k. Ebb6l azonbancsakannyi val6sultmeg,hogy 1801
tavaszin egy rendeletszerintrijsdghirdetdsalapjdntilos lett az elad6s.Sok
olyan gondolatfelvet6ddttezekena megbeszdldseken,
AmelyKatalin I767-es
utasft6sdnakkritikus hangnemdreemldkeztetett.S6t olyan tervr6l is besz€ltek,
hogy Sdndorint€zzenkidltvdnyt a lakoss6ghoz,
amelybenlesztigeznla n6p
alapjogait,a fels6gs6rt6s
fogalmdtleszdkften6,
megadn6a lelkiismeretiszabads6got,s a jobb6gyk6rddsis eldkeriiltvolna. Ebbdl azutin annyi lett, hogy a
nemortodoxfelekezetek
bizonyosszabads6ghozjutottak,
sdtkds6bb,1804-ben
Sr{ndoraz egyk szektatagiainakmegengedte
a letelepiil€sta Krfmben.l80lben rendeletetadottki arravonatkoz6lag,
hogy nem nemesekis szerezhetnek
ftildtulajdont,de csak abbanaz esetben,ha a fiilddn nem iilnek jobbdgyok.
Ldnyegesintdzked6seksziiletteka kdzponti kdzigazgatdsmegiavft6sdra.
1802-benpontosftottiika Szen6tusiigykiirdl: a legfeF6bbbfr6sdg?segyfttal
- az eredetielk€pzel6seknek
megfelel6en- a legf6bbdllami ellen6rzdszerv
feladatdtl6tta el. M6g ugyanabbanaz 6vbenfontos rendelkez6stadtakki a
minisztiriumok l€trehozdsrdr6l.
A m6g Plter 6ltal megalkotottkoll6giumok
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rendszeremi{r nem volt megfelel6,a nyugati fejl6d6s is az rij megold6st
6s fjak alasiirgette.H6t minisztdriumothoztak l6tre, id6vel Osszevondsok
miniszt6rium
tdbb
de
nyolcndl
megndtt,
valamelyest
kul6sa r6v6nez a szdm
egy id6bennem 61ltfenn. A miniszt6riumoka kolldgiumokhozhasonl6ana
kdzigazgatdsegyes ilgazataitfogt6k iissze(kiiliigy, beliigy, hadsereg6s hasdt az oktat6stigyis kiiditenger6szet,igazs{giigy,pdnziigy,kereskedelem,
l6n miniszt6riumotkapott). A miniszt6riumok6l6n egyszem6lyifelel6ssdggela miniszter6llt, aki miniszt6riumar6vdna megfelel6iigyeket orsz6gos viszonylatbanir6nyitotta. A minisztdriumokszemdlyi 6llom6nyanem
volt tril nagy, 20G-300f6 k<iztingadozottmlg a szdzadderekdnis. A belis, a
iigyminiszt6riumhoztartozott az egdszsfgiigy,s6t a mezflgazdasdg
p6nziigyminiszt6rium
kezelteaz adikat €s az {llami birtokok iigyeit, a v6miigy viszont a kereskedelmiminiszterhat6skiirdbekeriilt. A minisztercsak
A miniszterekteh6tegy6s beszi{mol6ssal.
a csdsz6rnak
tartozottfelel6ss6ggel
m6st61fiiggetleniil tevdkenykedtek,minisztertandcsnem ldtezett,ennek megSdndora konzervatfvok
felel6enminiszterelndkitiszts6gsem.A minisztereket
6s a reformerekkdziil nagyjdb6legyenl6ardnybanv6logatta.Szfikebbbar6ti
nemjutott be. Az egyetlenkiv6telCzartoryskivolt,
ktjre ezekbea tiszts6gekbe
gyakorlatilag maga rntflzteaz
aki n6hdny6vig kiiliigyminiszter-helyetteskdnt
tigyeketa konzervatfvminiszterhelyett.Az oktatdsiigyet1803-banrigy szerveztlk meg,hogy az orszdgothat iskolaktjrzetreosztott6kfel, mindegyiknek
az 6l6n kurdtor 6llt, aki a n6piskol6k,a tanft6k 6s a papok szemindriumai
6s az el6bb vagy ut6bb mindenkiirzetbenldtrehozottegyetemfelett l6tta el
a feliigyeletet.Czartoryskia viln6i ktirzet kurdtoralett, s ebbena min6s66rdek6ben.
g6bener6teljesenmunk6lkodotta lengyelmrivel6d6sel6segft6se
jobb6gyfelszaaz
Onkdntes
1803-as
rendelet
A reformokhoztartozottaz
SzergeiRumjancev
badft6sr6l,amellyel m6r tal6lkoztunk.Kezdem6nyez1je
nem
gr6f volt, Gyerzsavinelleneztea rendeletkiad6s6t,amely szem6rmesen
jobb6gyokr6l sz6lt cfm6ben,hanemszabadfdldmfivel6kr6l.
Addig csakh6romegyeteml1tezett,a moszlanimelletta vilndi 6s a derpti
(tartui). A kdvetkez66vek sor6nhoztd*-lfltrea lazarryit, a lnrkovit, a szentp6'
tervdrit €s a vars6it. Az egyetemekauton6mi6tkaptak, maguk v6laszthatt6k
elv6t is kimondtr4k.Negyven gimndzium
meg tan6raikat,s6t a tanszabads6g
mfikddtitt ekkor, meg kad6tiskoldk6s a mdr majdnemf6iskolai fokot jelentd
ir6nyultsdggal.Amiben nem ttirlfceumok,bizonyos termdszettudomiinyos
t6nt el6rel6p6s,az a n6poktat6svolt. Ezt a helyi hat6s6gokrabrzt4Jr..
1807-benegy h6romtagribizottsdgothoztakl6tre a kiizrendfenntartdsdra,
A bizottsfigl6tmert erre a beliigyminiszt6riumnem l6tszottel6gs6gesnek.
rchozdsdnillazonbannem sokkal ttibb ttirt6nt ezena t6ren.
SZPERANSZKIJES ARAKCSEJEV

A csi4szi{rm€g az ifjri bar6tok elmarad6saut6n is kfs6rletezett.Ekkortdjt
azt az embert,aki majd n6mi keriild
mutattabe neki az egyik nagyhercegnd
frttal fvtizedeken6t a ktizponti korm6nyzatfontos emberelesz. Mihail MihajlovicsSzperanszkijpapfi volt, nev6tnagybdtyjatan6csiiravettefel (a latin
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sperare= remelni ig6b6l).Papi szemindriumotv€gzettmagais, autodidakta
m6don nagy mfiveltsdgetszerzett.Egy ideig a szentp6terv6riteol6giai akad6mi6n matematik6t6s fizik6t oktatott a filoz6fia 6s a retorika mellett,az
egylk Kurakinhercegcsal6dj6ban
neveldis volt. Aztdn6llamhivatalnoklett,
6s el6g hamaremelkedetta runglltrdn, igy szeruettdrdkletesnemess6get.
S6ndormegbiztaegy alkotm6nytervezet
megalkot6s6val.
s zperanszkij16vid id6 alatt eleget tett a felkdrdsnek.A tervezetbenaz orczeglakoss6g6t
politikai szempontb6lh6romr1szreosztotta.Az elsdbetartozotta nemessdg,
amely az 6ltal6nospolgdrijogok mellettkivrflts6gokkalis rendelkezett.
A k6zfprfltegbetartoztaka keresked6k,az egylb vdrosipolg6rok,az egytelkesek
(vagyis az flllami parasztok)6s a valamifdleingatlannalbfr6k. Ez a rend
kiv6lts6gokkalnem rendelkezett,de politikai jogokkal igen. v6giil a munk6sn6pbea parasztok6s munk6soktartoztak,bizonyosszem6lyijogokkal,
de politikai jogok ndlkiil. (A tervezet6rtelm6benteh6tcsakaz els6k6t r6teg
tagjai kaptak v6laszt6jogot.)
SzperanszkijmegtartottaKatalin klzigazgat{si beosztds6t,de a keriiletekbe 6s a korm6nyz6s6gokbavillasztott testiileteket,dumdkat tervezett.
Ezek tagjait a fdldbirtokosok6s az illlami parasztokvdlasztottdk.A h6rom6venk6ntiisszeiildkeriileti duma v6lasztjamega korm6nyz6sdgiduma tagjait, az pedig ugyancsakhi4rom6venk6nt
az cisszoroszorszdgi
duma tagjait.
Ez fvente iil tissze,megt6rgyaljaa ktilts6gvetdst6s a csdszdr6ltal beterjesztett tiirvdnyjavaslatokat.De jog6ban 6ll az uralkod6hozpanaszokatfelterjeszteni.A miniszterekfelel6seka dumi{nak.A v6grehajt6saz als6bbdum6k
teenddje,mindegyik l€trehozzaa maga hivatali szeriezet€t A tervezet a
Szen6tustlegfels6bbbir6sdggdalakftottavolna 6t, ez csakaz eddigi helyzet
folytat6salett volna, a legfelsdbbszintfiellen6rz6sfunkci6ja n6lktil. uioons6gvolt viszontegy kinevezetttagokb6l 6116
dilamtandcsl€trehozilsa,imely
nev6nekmegfelel6entan6csokkal,
javaslatokkalfordulnaaz uralkod6hoz.Es
m6g egy igen fontospont: mag6njogiviszonylatbanmindenalattval6szabad
ember,perszeparasztok6ltal lakott ftild tovdbbrais csak nemesektulajdon6banlehet,hiszenez volt a legf6bb kiv6ltsdguk.
szperanszklj,aki mfu r6g6tas6ndor legbizalmasabbembereik6z€ sz6mftott (ott volt vele Tilsitben6s Erfurtban),tervezetlt 6rezhet6en
a nap6leoni cs6sz6rialkotm6ny mintdjdraalakftottaki. A hatalmak megosztils1nak
ekkor mdr 6ltal6nosanelfogadottelve val6sult volna meg ezzel az alkotm6nnyal.lgaz, a munk6sndp,amely ekkor m6r csak valamivel volt kevesebb, mint a lakossdgfele, ki volt z6rva a politikai jogokb6l. Eur6p6ban
mdsuttis cenzusosv6laszt6joguralkodott,ha egydltal6banlehetettvilfasztani. Minden ember mag6njogiftiggetlens6g6velvoltak6ppenolyan jellegfi
jobb6gyfelszabaditdst
val6sftottvolna meg,mint amilyentII. J6zsefa Haulburg Birodalomban.ugyanakkor a vdlasztottdum6k tan6cskoz6siidej6nek
er6s leszfikft6s6velel6bement az autokrdciaigdnyeinek.A javasolt int6zkeddsekmindenk6ppenalapvet6l6p6stjelentettekvolna valamif6le alkotm6nyos berendezked6s
irdny6ban.
Termdszetes,hogy a tewezet a fels6bb rdtegekbennagy felhdborod6st
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keltett. N. M. Karamzin,a korszakjelent6sir6ja megfrtafeljegyz6s1tardgi
ebbensokakv6lem6ny6tfejezteki. A fogadtat6shoz
€s az (tj Oroszorsz6gr6l,
mlg az is hozzdtartozott,
hogy Szperanszkija ,,gallomdnok"kdz6 sz6mftott,
akik Nap6leonbana rend megteremt6j
6t l6ttdk. Csakhogyekkort6jta kontinent6lis zdrlat hdtrdnyoskdvetkezmdnyeimiatt a gallomdnokeg6sz6benis
h6trdbbszorultak.
Hogy mennyirefontosemberevolt S6ndornakSzperanszij,az is mutatja,
hogy 1808-banmegtettea tdrv6ny-el6kflszit6bizottsdgtitk6rdnak.1809-ben
6 6llftotta cisszea finn alkotmdnyt,6 frta a trdnbesz6deket.
1812 mr{rcius6ban a csdszdrmdgis elbocsdtotta,s6t szdmfizte.Alkotmdnytewezet6b6l6rdembenegy dolog val6sultmeg 1809-ben,M 6llamtan6cs,
a magakinevezett embereivel,amely a fontospolitikai iigyekettdrgyalta.I9lT-ig mfkiidik
majd. Ttibb reformraaz l8l2 kiiriili dvekbenm6r nem futotta, a h6borf 6llt
az el6t6rben.
A tdrtdntekut6n SzperanszkijhelydbePjotr Arakcsejevl6pett,az az ember, aki mindenbenkiszolgdltaa csdszdrt,de mindent magdrais v6llalt helyette. 1803-banlett a ti.iz6rs6gf6feltigyeldje,ezt a fegyvernemetj6l fejlesztette. 1806-10ktjztitt hadiigyminiszter
volt. 1812-ben,m6g a franciatdmad6sel6tt,S6ndorm6giskinevezettegyminiszterelncikdt,
enneklett 1815-ben
Arakcsejeva helyettese.Ett6l kezdvegyakorlatilag6 maga vettekezdbeaz
iigyint6zdst,a miniszterekneki jelentettek,Sdndorralcsak 6 tdrgyalhatott.
Arakcsejevjoggal sz6mftotta reakci6megtestesft6j6nek.
Azonbanbizonyos reformokramdg a tov6bbiakbanis sziiksdgvolt. Ezek ktiziil a legfontosabba baltikumi jobb6gyreform.A jobb6gyrendszernek
itt egy, ink6bb a
poroszorsz6givagy mecklenburgihelyzetreeml6keztet6v{lfaja volt 6rv6nyben. Ennek6rtelm6bena jobbdgyokmagasrobotkijtelezetts6ggel
tartoztaka
ftildesuraknak,olykor heti hat napn6lis ttibbel, ezdrta csal6dmindenfdrfitagj6nakki kellett vennie ebb6l a rdszlt. A robot mellett m6g egy6b szolg6ltat6sokatis teljesftettek.Ezen a teriiletenazonban,amely a kivitel egyik
fontosritvonalavolt, m6r a szizad elejdrekiiitkiiztek a jobbdgyrendszer
h6trfinyal 181l-ben6szttertileten,azutdn181G19kiiziitt Kurlandban6s Liv6ni6banhajtottrikv6grea jobb6gyreformot,a parasztoksz6mdralegkedvezdtlenebb form6ban. A jobb6gyok szemdly szerint elnyert6k szabads6gukat,
nem voltak tijbbd h6zicsel6diszolg6latraktitelezhetdkaz urasdgnill.EzzeI
szembena teljes fdld a fdldesuraktulajdon6bakeriilt. A parasztokelkerget6set addigi telkeikr6l, ami m6r kor6bbanis szokdsvolt, most semmi sem
akadfllyozta.A fdld egy rdsz€tperszetovdbbrais meghagyt6ka parasztoknak, hogy az addigi szolgdltat6sokatennek fej6ben behajthass6k.Ezzel a
jobb6gyfelszabaditds
olyan form6j6tval6sftott6kmeg,amelykiz6r6laga fiildesurak6rdekeittartottaszemel6tt.
S6ndor 1818-ban megbizta Arakcsejevet,dolgozzonki tervezetetaz
jobbdgyfelszabadftdsra.
oroszorszdgi
A tervezetvalamelyest
hasonlftotta balti
reformokhoz.A fiild tov6bbrais a ftildesuraktulajdonamaradna,a szemdlyi
felszabadft6sviszont nem tiirtdnnemeg. Csak arr6l lehetettsz6, hogy nem
jobb6gyok6ltal lakott fiildeket is, s ebbenaz esetben
nemesekv6s6rolhatnak
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a jobb6gyokfelszabadulnak.
Megvrfltdskdntaz 5%o-kalt6k6sitett
obrokotkellett
volnamegfizetnitik,ami perszelehetetlens6g
volt (itt nema kdzpontikorm6nyz6s6gokjdttek szSmitflsba,
hanema feketefdldes teriiletek),ez$rtezt az flllarn
vdllaln6 magdra.Ehhez5 millid rubelrelett volna sziiks6g,ami viszont hirdnyzott.Az 6llamad6ssdg
m6r 1810-ben.577
milli6 rubelttett ki, s ezt az dsszeget
a h6bonitetemesen
meg is ntjvelte.igy a reform lekeriilt a napirendr6l.
Ugyanabbanaz 6vben,1818-banSdndoregykori bardtjdt,Novoszilcevet
bizta meg egy m6sik alkotmdnytervezet
kidolgoz6sdval.Perszeez is titkos
volt, de 1831-bena lengyelfelkel6kmegtaldltdkVars6ban,6s kdzz6tett6k.
Atervezet helytart6sdgokra
osztottafelaz orsz6got,azaddigikdzigazgatflsi
beoszti{srar6€pitve.Ezekena helytart6s6gokon
beltil k6tkamar6sdum6kathozn6nak 16tre,ezek als6hindbaa nemesek6s a vdrosi polg6rok vilIasztandka
kdpviseldket,a fels6hSztagiai kinevezdsritj6n nyern6kel megbizatilsukat.A
dumdk hdrom6venkdnt
egyszeriil6sezn6nek.
Az dltatukvdlasztottk6pvisel6k
ktiziil neveztevolna ki az uralkod6 az orczdgos,ktizponti duma tagiait. Ok
6t6venkdntgyfiltek volna ijssze30 napra,hogy orsz6gosiigyekett6rgyaljanak
meg.A fels6hdznaka Szen6tust
szdnti{k.A dumanem rendelkezne
ttirv6nyhoz6sijoggal. Szperanszkij
tervezet€hez
k6pestmindeznagyvisszaldp6s
volt, de
lehet,hogy a mintegy 12 helytart6sdg
l6trehozdsdval
Oroszorsz6g
valamifdle
ftideralizdldsdravezethetettvolna. Perszenem iLzelt6r6 etnikumokalapjdn.
Szperanszkijnem sok6igvolt szilmfrzet6sben,
1816-banpenzaikormr{nyz6 lett, 1819-benpedig szibdriaif6kormdnyz6.Itt is reformokkalpr6b6lkozott, bevezetteaz l rn.,,bennsziildtthat6sdgok"int€zmlnyet (taldn fgy lehet
magyarulvisszaadniaz inorodcseszkije
upravlenyijakifejez6st).Ezekhezki-
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nevezett- 6s perszeorosz- tisztvisel6ktartoztak,de feladatukm6gisa helyi
lakoss6ggal
val6 tdr6d6svolt. Egy olyan birodalomban,
amelyelvbencsak
orosz alattval6katismert, nagy sz6 volt ez.
Egy mdsik,a kormdnyzat6ltalmegval6sftottreform nem ilyen kedvez6en
alakult.A Habsburgbirodalmikatonaihatdrdniddk mintdjfuam6g 1810-ben
l1trehoztdkaz els6katonaitelepeket.Az elk9pzeldsa minta nyom6naz volt,
is eml6hogy a katon6katletelepftik (ez mfg a r6mai veterdntelepft6sekre
keztetett),fdldet mfivelnek,mellettepedigkatonaiszolg6latotis teljesitenek.
hiszena katoni4k
Ugy v6lt6k, ily m6donolcs6bblesz a hadseregfenntart6sa,
a kamagukattudj6k ell6tni a fdldmfiveldsr6v6n. A h6boni megakasztotta
tonai telepek tov6bbi ki6pft6s6t,de 1816-21 ktiztitt kiterjesztett6ka rendszert a hatdrteriiletekreNovgorod, Mogiljov, Harkov, Jekatyerinoszlav6s
Herszonkdzpontokkal.Itt forditva ttirtdnt a dolog, dllami parasztokatkdteleztek arra, hogy katonai szolgdlatotteljesitsenek.1825-remdr 750 000 f6
(a n6ket 6s gyermekeketis bele6rtve)lakott ezekena telepeken.Ekkor ez
m6r Arakcsejevbirodalmavolt, aki szokottbrutalit6s6valjdrt el. Igaz, hogy
a mezdgazdas6g
valamelyestfellendiilt, a telepekeniskoldk mfkiidtek, s
ezekbenm6g idegennyelvet is oktattak.Csakhogya telepeseketszigonian
regulflztik, m6g a feles6geketis a hat6sdgokjeldltdk ki, a mezei munkdkat
egyenruh6bankellett vdgezni, parancssz6ra.A meghazasodott
telepesnek
dvente egy gyermeketkellett produkdlnia,ha ez valamilyen okndl fogva
elmaradt,a felesdgnektttbb mint 7 mdternyi vdsznatkellett megszdnie.A
gyermekeketapjuk ezreddbefttdkbe,18 6veskorukt6l m6r nekik is katonai
szolgdlatotkellett teljesfteniiik.M6g robotkiitelezetts6giik
is volt a telepeseknek,ezena cimen kiizmunkdkatvfgeztek.
Nem csoddlhat6,hogy M agyonszervez6s
miatt a telepesekeldgedetlenek
voltak. 1820-banttibb helyen is l6zaddstitrt ki a fegyelmez6sellen, csak
nehezensikeriilt a rendethelyre6llftani.Sdndor6let6benazonbana telepek
megmaradtak,majd csak a ktjvetkez6uralkod6 sz6moljafel 6ket, mert az
eredetielk6pzel6sselszembentril sok p€nzbekeriiltek.
FELEKEZETEK ES EGYETEMEK

1816-banS6ndoregyik bizalmasdt,Golicin hercegetnevezteki ktizoktat6siigyi miniszterr6.Majdnem olyan bens6s6ges
viszonybanvolt a cs6sz6rral,
mint Arakcsejev.M6r kor6bbana miniszt6riumonbeltil a nem ortodoxfelekezetek iigyeit int€26 oszt{ly vezet6je volt. Miniszteri mfiktid6s6tazzal
kezdte,hogy a SzentSzin6dustis beolvasztottaa minisztdriumba,6s n6gy
tigyoszt6lythozott l6tre. Az els6 igazgattaaz ortodox egyhdziigyeit, a m6sodikhoz tartoztak a katolikusok 6s az 6rm€ny katolikusok (ez az orcsz
ortodox egyhdzt6lfiiggetlen,de magais ortodoxegyhfn volt), a harmadikba
a protest6nsok,
a negyedikbepedig a zsid6k6s a muszlimok.
Az tigyosztiilyokbeoszt6samutatja, milyen felekezetiktilOnbs6gek
l6teztek a birodalomban.Az oroszok mind ortodoxokvoltak, az uk,rdnok6s a
beloruszokegy r6szeis, a ttibbi gtirdg katolikusvagy modernebbmegfogalmaz6sbanunitus.Ezek teh6ta katolikusiigyekhezszdmftottak.Katolikusok
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voltak a lengyelekmeg a litv6nok.Term6szetesen
az 6lland6anOroszorszdgban 616kiilftildiek kiiztitt szint6nakadtakkatolikusok,ahogy protest6nsok
is. De az ut6bbiak nagy lltszdmbancsak a balti kormi4nyz6sdgokban
6ltek,
ahol a n6met fels6 rdteg dpprigy evang6likusvolt, mint az €,szt6s a lett
lakoss6g.Zsid6k a lengyelfeloszt6sokr6vdnkeriiltek nagy sz6mbanOroszorszdghoz,tehdt a nyugati kormdnyz6sdgokban
6ltek, amelyek amrigy is
gyanfsak voltak a lengyelek miatt. Muszlimok voltak a krfmi tatdrok, a
Volga als6 foly6samentdn616n6pek,6s sz6muka gyarmatih6dit6soksordn
csak n6tt. Nem 6rdektelenaz sem, hogy a nem szldv lakoss6gkiir6ben,
kiiltintjsen Szib6ri6banmegl6v6 s6m6nizmus6s egydb hiedelmek m6g
annyira sem izgattdk a korm6nyzatot,mint a muzulm6nok,nekik nem is
jutott iigyoszt6ly.
Golicin ezzel az int6zked6s6vel
nagy felhdborod6stkeltett a pravoszldv
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fels6 kl6rus koreiben.Hiszen ha kimondatlanulis, de voltakdppena ttibbi
felekezetetegyenjogrisftottdk
az ortodoxokkal,ami m6r tinmag6banv6ve is
tfirhetetlenvolt sz6mukra.M6g ink6bb annaktartott6kGolicin gyakorlat6t,
aki val6ban tolerdns volt a nem ortodoxokkalszemben,m6g az ortodox
szektdkatis eltfrte. Miszticizmussalv6doltdk,6s ez azt jelentetteaz egyh6ziak sz6hasznflatdban,
hogy szabadk6mfives
6s forradalmfir.Err6l persze
sz6 sem volt. A szabadk6mfvespdholyokegy6bk6nttovdbbrais mfikddtek,
majd csak 1822-bentiltjdk be 6ket mindenegy6btitkos szervezettel6st6rsas6ggal
egytitt.
Itt drdemeskdzbevetdlegp6r sz6tsz6lni az ortodox egyhdzpolitikai befolyds6r6l, amelynek gyiikerei €vszdzadokranyflnak vissza. Az ortodox
egyhdzmdr rfg6ta ald volt rendelveaz 6llamnak,I. P6tera SzentSzin6dus
lltrehozdsdvalennekcsakv6gs6,hivatalosformdjdtval6sftottameg.Az egyhaz feladataelsdsorbanaz alattval6itudat,a felsdsdggelszembenimegal6zkoddsmeggyiikereztet€se
volt, s enneka parasztitdmegekvonatkoz6s6ban
megfelelt.Fels6kiirdkbenbefoly6saa felvil6gosodds
6ta cstjkkent,de ez a
nemessdgnek
csakegyrdsz{t6rintette.A nagytiibbs6gtov6bbrais hfv6 volt,

Ukrajnai
zsid6gyermekek
1845kortil
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6m legal6bbtiszt6banvolt azzal,milyen szerepetjdtszik az egyhdza fenndll6 rend megtartds6ban.
Mindehhez hozzdtehetjik m6g, hogy a nyugati egyhazakt6leltir1en az
ortodox sokkal kevdsb6volt intellektudlis,nem 6sz6rvekkelpr6bdlt hatni a
ttimegekre,hanemliturgi6j6val,a szertart6sokkal,
amelyekaz Isten 6s vele
a fels6bbs6gekir6nti alflzatraneveltek.Ez a form{lis vall6soss6gtartotta
fegyelembenaz oroszalattval6kat.Kiilfdldi utaz6k gyakranelcsod6lkoztak
azon,milyen gyakranvetnekkeresztetparasztok6s vdroslak6kegyar6nt.
Az ortodox egyhdza liturgidn kfviil nem nagyonttirekedetta lakoss6g
meggydzds6re
vagy megnyerdsdre.
Ez1rt volt szokatlan,amikor 1812-ben,
m6g a h6boni el6tt, angol mint6ra megalakulta Biblia+drsasdg, amely a
kereszt6nyfelekezetekalapszdveg6t
igyekezettelterjeszteni.S6ndor,aki ekkorra m6r egyrevalldsosabblett, t6mogatta6ket.Ennekellendregyanrisvolt
ez atdrsasdgm6r csakaz6rtis, mert mindenkereszt6nyfelekezetb6llehettek
tagjai.A fels6 kl6rus,legal6bbisegyesk6pvisel6imdgiskezdtekmegbar6tkozni a gondolattal,1814-benk6t metropolitais beldpetta t6rsasdgba.
1818ra a t6rsas6gorosz fordft6sbannagy p6ld6nyszdmban
megjelentetteaz Ujszdvetsdget,Filaret archimandritafordft6s6ban.Addig a parasztokcsak a
liturgi6b6l ismerkedhettekmeg a sz6vegekkel,a liturgia pedig 6egyhdzi
szl6vnyelvfi volt, a kiizembereksz{ndranehezen6rthet6.A tdrsasdgegy6bk6nt iskol6kat tartott fenn, ezekbenaz fn. Lancaster-m6dszer
6rv6nyesiilt,
vagyisa fels6bbosztdlyoktanul6ioktatt6kaz als6bbakat.A nagytanft6hi6ny
mellett ez 6rtelmesgondolatvolt. De vesz6lyesis, mert mi6rt kell a parasztokat megtanitaniaz fr6sra6s olvasi4sra?
Perszevoltak Golicin miniszters6g6nek
egy6birdnyrieredmdnyeiis. A legnevezetesebb
Mihail Magnyickij kazanyi szerepl6se.Magnyickij fiatalabb
kordbandiplomdciai szolgdlatban6llt, Szperanszkijkdr6hez tutozott, vele
is bukott meg, 6s n6h6ny6vet vologdu szdmfrzetdsben
ttiltdtt. Megtanulta,
hogy nem a reformok stirget6sevezetaz igazi kanierhez.A megfelel6par
r6nust is megtal6ltaArakcsejevszem6lydben.
Szimbirszkbenlett korm6ny26, ebben a min6s6g6benkiildtdk ki a kazanyi iskolai kdrzet 6s vele az
egyetemfeliilvizsg6latdra.Nagy jelentdstk6szftettaz ott taldlt 6llapotokr6l.
A jelent6s legfontosabbmondanival6jaaz volt, hogy az egyetemtele van
forradalm6rokkal,ateist6kkal,ez€rt meg kell sziintetni, olyannyira, hogy
mdg az 6piilet6tis le kell rombolni. Javaslatdra11 egyetemitandrtelbocsdtottak (1827-igfolyt elleniika vizsgdlat).
Magnyickij elk6pzel6seszerintaz oktatdsalapjdvdmindentantdrgyeset6bena Biblidt kell tenni. A matematik6trigy kell oktatni,hogy a h6romszdg
ismertet6s6n6l
az isteni Szenthi4roms6gra
utaljanak,amelynekegyik szimb6luma 6ppena hdromszdg.A r6mai jog helyett abizdncijogot kell tanftani.
Hosszrilist6t dllftott tisszeazokb6l,akiknek a tanaitnem szabadismertetni,
a lista Kopernikuslt6l Schellinglgterjedt, de ktiztiik volt m6g Grotius 6s
Buffon is. Magnyickij figyelme tehdtval6banminden tantdrgyrakiterjedt, s
kdzbennem is csek6lymfiveltsdgr6ltanriskodott,amelyt6lazonbanm6r teljesen elhatfuolta magdt.A boncol6stis meg akarta tiltani, a szinhdzakat
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pedigbetiltani.Trilbuzg6s6g6ban
ezzel€s egyebekkeltriil6tt a cdlon,minden
javaslat6tnem fogadtdkel a hat6sdgok.A szentp6terv6ri
egyetemen,amelyet
6ppen1819-benhoztakl€tre,Dmitrij Runyicstartott feliilvizsg6latothasonl6
szellemben,ha nem is olyan trilzdsokkal,mint Magnyickij.
A fell6pdsnekmdgis megvolt az eredm6nye.1823-banrendeletjelent
meg arr6l, hogy tilos kiilf<ildtin egyetemrej6rni. Aki eddig j6rt, az viszont
otthonnemj6rhatott tdbb6egyetemre.Egy6bkdnt1826-banmindkdtellen6rt
sikkasztdsmiatt elbocsdtottdk,vagyonukatpedig elkoboztik. V6giil Golicinnak is menniekellett, Arakcsejevmr{rf6lt6kenyvolt 16,hogy 6 is bejdratos
a cs6sziirhoz.Lemonddsaut6n a SzentSzin6dustism€t0n6ll6sftott6k,kivont6k a minisztdriumhat6skiir6b6l.Az 6j miniszter Siskovtengernagylett, aki
nemzetiszellemfinevel6st6hajtottbevezetni.
A reform 6s maradis6gm6rlegetehdtSdndoruralkod6saidejdningadoz6,
de k6ts6gteleniilinkdbb az ut6bbi fel6 hajl6. A ktivetkez6korszakmajd ezt
folytatja, m6g inkdbb ezzel a tendenci6val.Uralmdnakvdg6nazonbaneg6szen mds esemdnyekk<ivetkeztekbe, mint amelyekreaz eddigiek alapj6n
fel lehetndnkkdsztilve.A dekabristr4k
felkel6s6r6lvan sz6.
A DEKABRISTA FELKELES

A tdrsasdgelkdpzel6seivel
majd k6s6bbfoglalkozunk,nem drdektelenek.De
ktizel egy fvtizeden keresztiil voltakdppen6nem6szt6gondolkod6svolt ez
csup6n,tervezgetdstettek ndlkiil. Nem is volt azonosa felfog6suk.Egyik
r6sziik azoknaka reformoknaka folytatdsdtvagy ink6bb megval6sftds6t
kfvinta, amelyekr6leddig olvashattunk.Ez anagy tdbbs6g,a radik6liskisebbs6g azonbankdztdrsas6gotakart. Ezen vitatkoztak6vekig, tewezeteketk6szitetteka jobb6gyok felszabaditds6r6l
meg az eljdvend6berendezked6srdl.
Kor6bbi 6s k6s6bbi6lmodoz6khozhasonl6ana tettig nem jutottak el.
Most egyszene6ri6si lehetdsdgkfn6lkozott,teljesenvdletleniil.S6ndor,
aki feles6gegy6gykezel6se
6rdek6benddlre utazott,1825.decemberelsej6n
vdratlanulmeghaltsfugalilzbanCsak48 6vesvolt. Fia, aki kdvethettevolna
a tr6non,nem volt. Elt egy lednya,de a cs6szdrndkkora
m6r lej6rt.Viszont
volt k6t 6ccse,Konsztantyin,akivel Lengyelorsz6gban
m6r tal6lkoztunk,6s
Mikl6s.
Konsztantyinm6g 1823-banlemondotta tr6nr6l,ink6bblengyelfeles6g6t
6s krirnyezetdtvdlasztotta.Si{ndorezt tudom6sulvette,de m6g szfkebbkiirben semismertette.
Egy leveletfogalmazottarr6l,hogyhal6laeset6nMikl6s
a tr6niirtjkds. A lepecsdteltlev6l m6solataita moszkvai6rsekn6l,a Szendtusban,az 6llamtan6csn6l
6s a Szent Szin6dusbanhelyezteel azzal,hogy
csak hal6laesetenbontand6fel. M6g Mikl6st semdrtesftette,akit kiilijnben
semeljiivend6uralkod6nakneveltek,hanemcsup6nkatoniinak.Vagyismindenki rigy tudta, hogy Konsztantyina trdniiriikcis.
Ahogy Szentp6terv6rra
meg6rkezetta haldlhfr,a hat6s6gokat,a katon6kat, a hivatalnokokatfeleskettdkaz rtj csdszdrir6nti hfis6gre.Az els6k ktizt
tette le az eskiit a mit semsejt6Mikl6s. Es akkor meg6rkezettKonsztantyin
6rtesit6selemond6s6r6l.Mikl6s ragaszkodotta lemond6siinnep6lyesform6-
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jdhoz,Konsztantyinvonakodottett6l. Szentpdtervdr
6s Vars6kozt nagy volt
a t6volsilg,a gyorsfut6rokis csak napok alatt tettdk meg. A huzavonat6bb
mint hi4romhetetvett ig6nybe,miktizbena f6v6rosokban6s viddkenis teljes
zavaruralkodott.
V6giil Mikl6s december24-€n esteelhatfuoztamag6t(a r6gi naptdrszerint mdg csak12-evolt), hogy m6snapdjra felesketnek
mindenkit,mostm6r
az ij csilszdrra.
Ezt a helyzetet akart6k kihaszn6lnia szentp6terv6ridekabrist6k,hogy
megval6sitsanak
voltak,
egy katonaipuccsot.Majdnemmind katonatisztek
j6r6szta gfudaezredekben.
Aztterveztlk, hogy r6besz6likkatondikat,vonuljanak ki a Szen6tusel6tti t6ne, akaddlyozzdk
meg a Szen6tustaz eskii let6tel6ben,6s ezt jelentsdkbe ki6ltvdnyban.A Szen6tus
esktit6telereggelh6t
6r6ra volt kitfizve. A dekabrist6khajnalbankivonultak akaszdrnydkba,6s
lelkiikre beszdlteka katon6knak.Azok nemigen6rtett6k,hogy hdrom h6t
ut6n mi6rt kell ism6t esktit tenni, de vdgiil engedelmeskedtek.
Csakhogy
mire az els6 csapatoka t6rre 6rkeztek,az esktit6telm6r v6getis 6rt. Majdnem ddl lett, mire valamennyi szdzadmeg6rkezett.Osszesenmintegy h6romezrenlehettek.A cdlt nem sikeriilt el6rni, m6s terviik nem volt, vi{rtak.
Mikl6s mintegy 7000 f6nyi csapatottudott elleniik felvonultatni,amely kti-
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riilvette 6ket. Eldszdrkiizvetftdsselpr6bdlkozott.Miloradovicsot,a szentp6tervdri f6korm6nyz6tkiildte oda.A szerbsz6rmazdsfkatonatisztaz 1812-es
hdborri egyik h6se volt, a katon6k kijrdben igen ndpszerfi.Teljes dfszben
Ugy
jelent meg,6s felszdlftottaa katondkat,t6rjenekvisszakaszdrny6ikba.
pisztfint, a katon6khajlanakene. Az egyik dekabrista,Kahovszkijazonban
Miloradovicsot(k6t nap mrilvabelehalts6tollyal srilyosanmegsebesftette
riil6s6be).Erre Mikl6s Szerafimmetropolitdtkiildte,teljespapi orn6tusban.
A dekabristatisztek visszaki.ildt6k.D6lut6n f6l ndgy volt, milr sot€tedett,
amikor a csdszdrkiadta a parancsota tiiz6rs6gi tfrzte.Az egyik tiz& azt
vetetteoda: ,,Hiszena mieink,kegyelmesuram." A sortfiznek250 hal6los
illdozatavolt, a sorokfelbomlottak,mindenkimenekiilt.A tisztekhazatdrtek
lakdsukra,6s vdrt6k elfogat6sukat.Ez6rdkonbeliil megtdrtdnt.Mikl6s m6g
hallgattaki az elfogottakat,elvdgreismerte6ket, a
kds6 esteszem6lyesen
gardatisztjei voltak.
A felkeldsnekvolt m6g egy ut6ziing6je.A j6val radik6lisabbd6li csoport
Az egyik tiszt,SzergejMuravtagjaimit semtudtak apdtervti esem6nyekr6l.
fel. El
jov-Aposztotitt, Belaja Cerkovbanrdbeszlltekaton6it,hogy lSzadjanak
is magukmell66llitsanak.
is indultak 1826.janufu15-6n,hogy m6scsapatokat
Ez nem csup6nn6h6ny 6rdig tartott.Id6be telt ugyanis,hogy a c6riak csapatokat mozg6sftsanakelleniik, n6h6nysz{zan voltak. Azt6n kdnnyen felsz6molt6ka megmozdul6st,a tiszteket6s a katon6katfoglyul ejtett6k'
mdr tdbb katonai puccsot
Mi tijrtdnt voltak6ppen?Az el6z6 szdnadban
m6sikkalvagy csdszdtn6lev6ltotta
egy
l6thattunk,amely az egyik csdszdrt
j6l
persze
6k
egy m6sikcs6sz6rhetudtdk,
vel. Ezt a dekabristatisztekis
ly1be az alkotmdnytakart6ktenni. Taldnez volt a kudarc oka. Nem sokkal
az esem6nyekut6n furcsa hfrek terjedtekel. Eszerinta dekabrist6kazt bi
a katondk6t 6ltess6k,
zonygattdk,hogy Konsztantyinnevdbencselekszenek,
6s az alkotm6nyt,vagyis a konsztyituciidt.A sz6t a katon6kf6lre6rtett6k,6s
azthittdk,hogy Konsztantyinfeles6ge.Az 6ltet6shitelesvolt, hogy a katon6k mit gondoltak,arr6l csak sejt6seinklehetnek.Az biztos,hogy a tobbi
puccseset6ben
mindig akadtegy vezet6,aki ir6nyftanitudtaaz esemdnyeket. Ezzel a dekabristdkis tiszt6banvoltak, kijeldltek hdt magukktiztil egy
dikt6tort, 6 azonbanmeg semjelent a tdren, mert l6tta, hogy az iigy elvekell venni, hogy a m6sik oldalonviszont egy olyan
szett. Azt is sz6mft6sba
ember 6llt, aki pontosantudta, mit akar, 6s ennek megfeleldenir6nyftott.
Tal6naz 6ltal6noshelyzetis m6s volt. A vdrakoz6s6rdibansok ezerf6nyi
tomeg gyflt iissze a Szen6tusterdn, mdg biztattdkis a katon6kat.De sz6volt. A tisztekpedignem gondolmukra ez alkalmasintcsakldtvdnyoss6g
hattakarra, hogy a v6letlentilijsszever6ddtttomegetbekapcsoljdka mozgalomba. A katon6kkaltudtak mit kezdeni.A n6ppelnem.
mert katondkvetA korm6nyzatotaz1rtdtjbbentettemegaz esemdnysor,
Ldttuka katonai
mfu
el6zm6nyei.
az
Pedig
megvoltak
r6szt.
ennek
tek benne
gdrdaezred,
egyik
1821-ben
az
volt
megdiibbent6bb
telepekfelkeldsdt.M6g
lgaz,
ez
nem
a csdszdr,
lflzaddsa.
a
katon6inak
a Szemjonovszkojei-ezred
parancskegyetlen
a
ktiliiniisen
vagyisnem a rendszerellen irdnyult,csak
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nokl6 ezredesellen. Akkor is felh6borft6naktal6lt6k,de s6ndor,aki kiilf6ldtin €rtesiilt az igyr6l, kfmdletetjavasolt.csak annyi tdrt6nt, hogy az ezredet feloszlattil<,a katondkpedig enyh6bbfegyelmi biintetdseket[aptak.
Most azonbana kihallgat6sokh6napokonkeresztiilfolytak. l2l volt a v6dlottak szdma,kiiztiik h6t herceg,k6t gr6f, hdrombdr6,k6t t6bomok,huszonh6romezredes.V6gtilis ijt embertft6ltekfeln6gyeldsre:
a d6li csoportradiki{lis
vezet6j6t,Pavel Pesztyelt,a k6lt6 KondratyijRilejevet,Kahovsikijt, szergej
Muravjov-Aposztolt
6s Mihail Besztuzsev-Rjumint.
Mint az 6 esetemutatja,li
nem is voltak a v6dlottakmind titul6risf6nemesek,
de a r6gi arisztokr6ii6b6l
szdrmaztakv6giil is kegyelemb6lfeln6gyel6shelyett akaszt6slett az it6le!ti!, 1kiv6gz6st 1826.jrilius 25-6n v6greis hajtott6k.31 f6t lefejezdsre
ft6ltek, ezt kegyelemb6l6letfogytiglaniszibdriai sz6mfrz6sre
v6ltoztitt6k, a
ttjbbieknekis a szdmfrz6s
lett a sorsuk.Amikor 1856-banII. Sr4ndormegkegyelmezettnekik 6s csal6dtagjaiknak,
m6g mindig 19 dekabrisra6lt.
pugacsov6ta nem volt ilyen
A
kiv6gz6s
6ridsi
megddbben6st
keltett.
_
oroszorsz6gban.
Nem is besz6lvearr6l, hogy arisztokratdkat
nagyjr{b6lIV.
rvdn vdgeztetettki utolj6ra.Most pedig legal6bbisa nemesiiinaue tartoztak a k\v6gzettek.A tdrsadalomelndmult.Es ez a n6mas6gn6h6ny
6vtizeden6t tartott.
mrr6s DESporrzMUSA
Mondottuk m6r, hogy L Mikl6st nem k6szftett6kfel az uralkoddsra.Nem is
annyiraautokratavolt, ink6bbbiirokrata.vagy ahogymondott6k,egy bakakdplfir perspektfvdjdb6ln€ztea vil6got, amelynekebbenaz eurilz{iaibirodalombanM ura volt, 6s amelyneklegszfvesebben
eg6szEur6p6banis az
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ura szeretettvolna lenni. De Custinemdrki, aki 1839-benjdrt Oroszorszdgfrja le Mikban,6s kiadottegy feltfn6stkelt6 kiinyvetr6la, eml6kezetesen
l6sr6l, ahogyegyik lednyaeskiiv6jealkalm6b6la ndszndpetpontosanelrenilyen apr6l6kos
dezte.Birodalm6t, s6t eg6szEur6p6t is a legszfvesebben
gondoss6ggal
fegyelmeztevolna.Felesdge,Charlotte,az ortodoxidbanAlekszandraFjodorovnaIIL FrigyesVilmos poroszkirdly legid6sebbgyermeke
(Az ablakokfiiggiinyeit Moszkvdban
volt, innen id6nk6nti poroszbar6tsdga.
ahogyazt Mikl6s a poroszokt6l
mdgma is rigy rendezikel a ktizdpiiletekben,
megtanulta.)
Az elsdleckdtabb6l,hogyval6j6banmilyena birodalom6llapota,Mikl6s
a dekabrist6kt6lkapta, akik vallom6saikbanfelfedt6k a korrupci6t, a hat6meg a jobbdgyok siralmashelyzet6t.
sdgok tunyas6g6t6s tehetetlens6g6t
Borovkov nevfi titk6rdval iratta dsszea teend6ket:az igazsdgszolgflltatds
javft6sa,akozigazgat6snyilvdnosellen6rz6se,az iskolarendszer
fejleszt6se,
hiszennagyonelad6sodott,a parasztok
a nemesibirtok tehermentesit6se,
el6mozdft6sa,
az ith6l6zat
helyzetdneka jav(t6sa,az ipar 6s a kereskedelem
ki6pft6se.Sz6pprogram,mint majd megldtjuk,el6gkev6sval6sultmeg bel6le. Igaz, csakugyanfoglalkoztattdk6t reformgondolatok.Mdr 1826. decemberelej6n lltrehozta az els6bizotts6got,amelyneka parasztokhelyzet6vel kellett foglalkoznia,ut6nam6g n6h6nyat.De mindegyiktitkos volt, a
polcain6ll6k el6tt is el
legtobbesetbenm6g a hivatalihierarchiamagasabb
kellett titkolni ezekl6tez6s6t6s c6ljaikat.
Az els6 bizottsdgelnijke Kocsubejherceglett, aki aztdn 1827-34 kdzt
miniszterelntikis volt (Mikl6s ezt a tisztsdget6tmenetilegfelsz6molta),azpedigVaszilcsikovherceg.1835-benhoztakl6tre
uti{nNovoszilcev,1847-ig
volt a tdbegy rijabb parasztiigyibizottsdgot,ez valamiveleredm6nyesebb
bin6l, ugyanismunk6j6nakkiisztinhetf az 6llami parasztokmdr ismertetett
reformja. A mag6nfdldesfriparasztokhelyzetdnazonbanegyel6resemmit
Kiszeljov
sem m6dosftottak.
Az 1839-benmegalakftottrijabbbizottsdgban
azt javasolta, hogy a mag6nftildesririparasztokkapjanak meghati4rozott
nagys6gritelket, ennek fej6ben pedig meghatdrozottnagysdgriszolg6ltat6sokkal tartozzanakMegint aMfiiaTerdzia-flle rirb6ri rendez6svolt a minta, de a terv csak terv maradt.1846-banjdtt az fjabb bizottsdg.Mikl6s
1842-benaz flllamtandcsban
kijelentette,hogy a parasztkdrdds
srilyosprobl6ma,majd egyszermeg kell oldani,de pillanatnyilagm6g nagyobbbajok
keletkezndnekabb6l, ha hozz6nyriln6nak.
A sok bizottsdgosdinakazdrt valamelyeseredm6nyeiis voltak, n€h6ny
reformotmegfogalmaztak.
1833-banjelent meg rendeletarr6l, hogy jobbdgyokat a piaconeladni,mondhatni,elfirvereznitilos, 6s a csal6dtagokat
sem
szabadegym6st6lelszakitani.I842-ben,amikor Mikl6s az flllamtan6csban
mondtael besz6ddt,
ismdtmeger6sftettdk
az 1803-asrendelet6rv6nyess6g6t,
1844-benpedig megs ez valamelyestl6k6stadottfjabb megv6lt6soknak.
engedt6k,hogy a bels6 szolg6latrarendeltjobb6gyokat,hdzicsel6deket
fel
lehet szabaditani,term6szetesen
fijld ndlkiil (ami fgysem volt nekik), az
dlland6 szolgillatrarendelt jobbdgyok ugyanis kimaradtakaz obscsindb6l.
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1848 m6rciusdban
egy rendeletlehet6v6tette a jobbdgyoksz6m6ra,hogy
ingatlanokatszerezzenek.
A dolog 6rdemdnezekaz int6zkeddseknem v6ltoztattak.
A dekabristakt6lMikl6s megtudottegyet6s mdsta birodalmi kdzigazgatds bajair6l is. De szfik ldtdkitrfi bi.irokratakdnt
a megold6sta fokozott kd,zpontosftdsban
6s az ellen6rzdsmegszigorftdsdban
l6tta.Enneklegfontosabb
l6p6se1827-benOfels6gesaj6ttitkos kancelldridjdnaka l6trehozdsavolt.
A kancelldriaot tigyosztillyraoszlott.Az els6a titk6rs6g,amelya csdszfirhoz
6rkez6iratokatkezelte.A m6sodika kodifikdci6sbizotts6g,vezet6jea szib6ri6b6l visszahfvottSzperanszkij,
aki mdr az l826-osels6titkos bizotts6gnak
is
tagjavolt. A harmadikiigyoszt6lyvolt az igaz;an
fontos,ez foglalkozottugyanis
az tllambutons6gkdrd€seivel.YezetdjeBenckendorffgr6f, megintegy eredetileg balti ndmet,aki azonbanmdr er6seneloroszosodott.
6 javasoltamdr 1826
tavaszi4negy rij renddri szewezetlltrehozdsdt Ebb6l n6tt ki a harmadikiigyosztAly,sz6lestitkos iigyniiki h6l6zattal.Mint majd megl6tjuk, el1gg€hat6konyan mrikiidittt. A negyediktigyoszt6lya kdzj6t6konys6g6s a le6nyiskol{k
iigyeit int1zte.Az titijdik iigyosztdlycsak6tmenetileg
jtitt l6tre, az 6llami parasztokreformj6naka megval6sftdsdra,
ezdrtis volt avezetlje Kiszeljov,aki
egy id6re 6ppenez6rt beliigyminiszteris lett.
A kdzigazgat6snakm6r Sdndoridej6benaz egyik baja az volt, hogy a
minisztdriumokldtrejiitte ut6n az illlamigazgat6segyes figazatuugyan vil6gosan sz6tv6ltak,csakhogya helyi kozigazgatdsban
a f6korm6nyz6ktertiletiikon
ugyanezeketaz i.igyeketntdzt6k, s ebb6l gyakran tr4madtakhatdskdrivit6k.
Ezdrt 1837-bendtalakitottdka rendszert.Ezentril f6korm6nvz6csak a k6t f6vdrosban,valaminta Kaukdzusban,
Szib6ri6ban,
(vagyisaz
03-Oroszorszdgban
ukr6nteri.ileteken),
a Baltikumban6s orenburgbanlegyen- ha v6giggondoljuk,
hatdrteriiletekr6l
6s nem oroszoklaktateriiletekr6lvan sz6.Csupi{nak€t f6v6ros volt ez al6l kivdtel, aholaz i4llambiztons6g
ktiveteltemeg a tisztsdgfenntart6s6t.A kormdnyz6katktizvetlentila beliigyminiszteral6rendelt6k.
Az elnyom6appar6tuski6pit6s6ben1836fontosd6tumvolt, ekkor hoztilk
l6tre az eglsz orszdgrakiterjed6csend6rs6gszervezetlt.Yezet6jeBenckendorff t6bornoklett, kds6bbegy orlov herceg.A vid6ki kiizrend fenntart6sa
mellett hatdsktirdbetartoztaka szekt6k,tov6bb6a ki.ilfiildiek ellen6rzdse.
Az intdzked6seka kdzigazgatdson
nemigensegftettek.A kdzpontosftds
megmaradt,az iigyeket v6gs6fokon a minisztdriumokbanintlztlk, sok irat
nem is keriilt a miniszterel6, a hivatalnokokdcintdttek,mert olyan sok volt
az igy. A lustas6got6s a komrpci6tmindenkortdrsemlegette,csoda,hogy
a birodalom g€pezetevalahogyanm6gis mfiktidijtt.
M6s teriileten is akadtakazdrt bizonyoseredmdnyek.A legdrdemibba
m6sodikiigyosztdlykodifik6ci6stevdkenys6ge
volt. 1833-ra,teh6tn6h6ny
6v alatt iisszegyfjtottdk6s sok ktitetbenkiadtrdka RusszkajaPravd6t6l,az
els6, 11. szdzaditiirvdnyktinyvt6lkezdveaz ijsszest6rv6ny szoveg6t.T6rt6neti szempontb6lez igen fontos volt, utiina egy rdvidebb tisszegz6st
(Szvod)jelentettek meg, amely az 6w1nyes,tehdt f6k6ppenaz rijabb t6rv6nyeket gyfijt<itte <issze.Az igazsdgszolg6ltat6s
szervezetel6nyeg6ben
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megmaradta kordbbi alapokon.A kdt fdv6rosbana Szendtustehermentesftds6re- amely ,,uralkod6Szen6tuskdnt"kormdnyzatifeladatokatis ell6tott
- ldtrehoztakegy-egylegfels6bbbfr6s6got,amely a fellebbez6seket
intdzte.
Itt visszakell tdrntinkm6gaz 6llamiparasztokk6rd6s6re.1837-benalapftottdk az {llami javak minisztdrium6t,Kiszeljov vezet6sealatt,ez kezelte
az fillami birtokokat, f6k6pp az erd6s6geket,6s ez hajtotta vdgre a m6r
ismert reformsorozatotaz dllami parasztokiigydben.Kiszeljov kidpftettea
helyi ktizigazgatflst,nyolc mintafarmothozott l€tre 1844-56kijzt, 8130 parasztottanfolyamonkdpeztekki, hogy a fiildmfvel6s djabbvfvm6nyaithasznosftsi4k.A helyzet fondks6g6ravall, hogy a tanfolyamrdsztvev6inekcsak
L5Vo-a
tettele avizsgdt.
Az eredm6nyekazonbancsekdlyeka negat(vumokhozk6pest.(A rendszerperszeiigyelt arra is, hogy megkedveltesse
magdta lakoss6ggal.
En6l
k6s6bbm6g lesz sz6.)Arra is gondosaniigyelt,hogy a k6roselm6lkeddsek
nejelenhessenek
meg.A cenzfraszigonivolt, 6skorldtolt.Az egyikszlavofil
cikkdt 1832-benazlrt nem engedtdkmegjelentetni,mert a l6t teljessdgdr6l
volt bennesz6,Istennev6nekemlegetdse
n6lktil.A groteszkebbenaz, hogy
vall6sosak
voltak. J6kai egyik regdny6ben
6ppena szlavofiloknagyonis
iddz egy esetet,hogy a cenzoregy szerelmesversb6lkifog6soltaazt a sort:.
Imddon l6ny, iidvdmnekalkotdja. Im6dni csak az Istent szabad,tehdt ez
elesik.Az iidviiss6gis Istentev6kenys6g6vel
kapcsolatos,
6pprigy,ahogyaz
alkot6s is. Teh6t, ahogy J6kai ep6senmegjegyezte,megsz6lft6snak
marad
annyi, hogy l6ny. A tijrt6net val6szfnfilegJ6kai tal6lm6nya,de nagyonj6l
jellemzi a cennira bornfrts6gdt.A cenzrirdtegyreink6bb kiterjesztett6k6s
szakosftottdk,
az 1850-esdvekbenm6r nemkevesebb
mint 12cenzrirahivatal
mfikddtitt irodalmi mfifajok 6s egy6bkiadvdnyokiigydben.Igaz, megjelent
egy rendeletis arr6l, hogy a cenzornakaz irodalmi mrivek stflus6banem
kell beavatkoznia.Mikl6s magais tisztibanlehetettcenztrdjamrikod6s6vel,
mert amikor 1826-banvisszaengedte
AlekszandrPuskint a szdmfrzet6sb6l,
kijelentette,hogy 6 magalesza cenzora.Puskinnagyonh6l6svolt ez6rt,de
szabadsdgszeret6
verseitnem bocs6tottaa csdszdi cenzrtraal6.
Saj6tosteriiletetjelentett az iskolailgy,amelynek 183349 kdzt Szergej
Uvarovvolt miniszterkdnta legfdbb\ntdz6je.Furcsajelensdgvolt, tulajdonk6ppenmfiveltember,aki esszdket
is frt, 1818-bana Tudom6nyos
Akaddmia
elniike is lett (ami iinmagdbanperszenem sz6l mriveltsdgernellett).AttitOlag aztszerettevolna,hogy a sz6pirodalom
egy6ltal6ban
szrinjtinmeg.6 fe3tetteki m6g 1832-ben,mi az ahdrmasalapelv,amelyrea birodalmatdpiteni
kell: az ortodoxia, az autokrdcia €s a ndpiessdg.Erre abb6l az alkalomb6l
keriilt sor, amikor megbfzt6ka szentpdterv6riiskolai ktirzet 6s az egyetem
feliilvizsgdlat|val. AttitOtag azt mondta, nyugodtanhal meg, ha Jikeriilt
Oroszorsz6g
fejl6d6s6t50 6vre megakasztania.
E mtigiitt a gorcstisf6lelem
nyugati
6llt a
eszm6kt6l,amelyeketmindenf6lem6donigyekeztekt6vol tartani az orsz6gt6l.Az iskolaiigybena korm6nyzatfelfog6saelevekett6svolt.
A parasztokiigydbenMikl6s tijbbsztiris kijelentette,hogy l6nyegesreformra
csak akkor keriilhet sor, ha kell6 mriveltsdgetszereztek.Viszont 6ppenezt
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igyekezettmegakad6lyozni.Ugyanakkorm6giskdnytelenvolt e tdren l6p6sekettenni, mert ezt a gazdasdgifejl6d6skdnyszeritetteki.
jelent megegy rendelet,amelyelvbenldtrehozta
Az iskol{kr6l 1828-ban
a n6pnek,vagyis az alsdbbosztdlyoknaksz6ntn6piskol6kat,a keriileti ktizpontokbanpedig azokat,amelyeka vdrosi polg6rs6goktat6s6tszolg6ltdk,
mfg a ktizdpiskol6kcsak a nemesek6s hivatalnokoksz6mdravoltak fenntartva. Ezt perszeform6lisannem mondt6kki, de a nem nemesivagy hivatalnoki gyerekekszdmdramagastandijatszabtakmeg, vdrosi polgdrokeset1benaz iskolaldtogat6sta cdh el6ljdr6j6nakis enged6lyeznie
kellett. A nemesek iskol6ztatds6nak
el6segft6s6reviszonta kormdnyz6s6gif6vdrosokban
intern6tusokat
hoztakl6tre. 1856-ban2536elemi iskola mfikiiddtt 112000
tanul6val, ezek egyhatodale6ny volt. A szdm ijnmagdbanmutatja,hogy a
kdzoktat6sm6g mindig csak a lakossdgtoreddk6t6rte el.
A kiiz6piskol6kraakormdnyzatnagyobbgondotfordftott, 6ppena nemesek miatt. A szdzadderek6ramdr 32 gimn6ziummfikiiddtt. Ezekbenaz oktatds alapjdta klasszikusnyelvek, a latin 6s a gdrtig tette ki. De a hdrom
moszkvaigimn6ziumkdziJ,laz egyik m6r re6l ir6nyri volt; term6szettudom6nyi tantdrgyakatis oktatott.
Mint mdr rdg6ta,akormdnyzataz egyetemekre
6s a f6iskol6krakiildntis
gondossdggal
iigyelt, hiszenitt volt v6rhat6a nyugatieszm6kkdrosterjed6se. Ugyanakkorpresztfzsokokb6lmdgis kdnytelenvolt az egyetemeketfejleszteni.A jdvend6 egyetemitandrokataz 1820-as6vek elejdt6l a dorpati
egyetemenk6pezt6kki, n6h6nyatktiziiliik az egyetemelvlgzdseut6n m6g
kiilftildre is kiildtek tanulmi{nyokfolytat6s6ra.Val6bansok egyetemltandr
igy szereztemeg kdpzetts6g6t.A m6r megl6v66s a m6g rem6lt gyarmatok
miatt az Eur6p6banis ugyanekkorkifejl6dd orientalisztikaitanulm6nyok
mfivel6s6rea kazanyi egyetemetjeliilt6k ki, 6s lltrehoztdk Moszkv6bana
Lazarevfdiskoldt. S6t, megintcsakgazdas6giokokb6l,kcizgazdas6gi
6s mri-
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szakiklpzlst is nyrijtottak.A 48-asfonadalmakmiatt azonbanrijb6l megszigorftott6k az egyetemioktat6st.Az egyetemi auton6mi6tmfu Uvarov
megkurtftottaazzal, hogy a tani4rokatnem az egyetemvdlaszthatta,hanem
a tankeriiletikur6tor nevezteki. 1849-benbesziintett1kaz dllamjog, akdzgazdasdgtan,
a p€nzigytan6s a filoz6fiatiirt6netoktat6s6t.
A felekezetekktjziil a rendszeregydrtelmfienaz ortodox egyhdzatp6rtfogolta. Az ortodoxi6r6lm6s felekezetre6tt6rnitilos volt, ez flllami szankci6t vont maga ut6n. Ez€rt idegenkedett,enyh6nsz6lva,a kormdnyzataz
unitusokt6l,a gdriig katolikusokt6l,akik az azonosliturgia miatt nagy konkurenci6tjelentettekaz ortodox egyh{znak.Mdrpediga lengyel feloszt6sok
r6v6n ezekneka sz6managyot n6tt, az ukr6nok 6s fehdroroszokkiir6ben
sokan voltak, s m6r csak az6rt is veszdlytjelentettek,mert kapcsolatban
1839-ben
6lltak a p6pival. Az unitus egyhdzatfokozatosanvisszaszorftott6k,
kiiltjn iigyosztdlythozpedig v6gk6ppbetiltott6k.A beliigyminiszt6riumban
tak l6tre az egy6bfelekezetekszdmdra.
Az 6hitfiek, a raszkolnyikokszabadvall6sgyakorlat6t
pgy rendeletmegOhitfiek gyermekei
engedte,de ezt a rendeletetnem hoztdknyilv6noss6gra.
csakakkor mehettekiskol6ba,ha 6tt6rtekaz ortodoxi6ra.Egyh6zszervezetiik
ekkorram6r kidpiilt. 1847-benegy boszniai6rsekszenteltefel Bukovindban
az els66hitf piispiikdt, sz6muk1859-remdr tizre n6tt. Hogy hiveik hdnyan
is voltak val6jdban,azt nem lehettudni. 1850-benhivatalosadatokszerint
829 971volt a sz6muk,a becsl6sektiibb mint 9 milli6r6l sz6lnak.
Az ortodoxi6t a rendszerigyekezettterjeszteni.El6segftettepl. az 6tt6v6geztekt6rft6 munkdt
r1st.Az 1840-es6vekbena balti kormdnyz6sdgokban
az evangdlikusdsztek6s lettek ktirdben.184547 ktizt mintegy 74 000 paraszt csakugyan6t is t6rt, mert ett6l azt vdrtdk,hogy a korm6nyzatmajd
megv6di6ket n6metfijldesuraikkalszemben.
6,saz egyflbhat6s6gokgonA harmadikiigyoszt6ly,a h6t csend6rkertilet
dosan ellen6riztdk a lakoss6gmindennapjait(pl. a leveleket felbontottdk,
sztiks6geset6nm6solatokatkdszftettek).Nem csoda,hogy ilyen k0riilm6j6formdn lehetetlenvolt. A szabadk6mfinyek kdzdtt a titkos szervezkedds
vesek m6r r6g6ta nem mfikiidtek. Ha valahol m6gis alakult volna titkos
t6rsas6g,a hat6s6gokhamarosanfelfedt6k.Voltakdppencsakk6t ilyen szervezked6sr6ltudunk Mikl6s idejdn.
Az egyik a Cirill-Met6d Tirsasdgvolt, amelyet1847-benszdmoltakfel.
Pedig csak a mfivel6d6sterjesztdsdvelfoglalkoztak,meg ilrtatlansz6piroukr6njellege volt, tagjai is ttibbdalmatmfiveltek.Csakhogya szervezetnek
nyire ebb6l az etnikumb6lkeriiltek ki, mint Nyikolaj Kosztomarov,aki k6s6bborosztiirt6netfr6k6ntmfikddik, de val6j6bancsakf6lig tudta pal6stolni
ukr6n 6rzelmeit. A m6sik ismert tag a jeles ukrrin kblt6 6s fest6, Tarasz
jobb6gyfiri, akit fest6i tehets6gemiatt n6hi4ny6rtelmis6gia sziikSevcsenko,
s6gesp6nzt dsszeadva
felszabadftott
a jobb6gyi sorb6l.Ekkor m6r megint
nem volt szok6sosa kivdgz6s,ez6rtSevcsenkdt
besoroztikkdzkaton6nak.
Mikl6snakkiilijn is gondjavolt 16,megtiltotta,hogy frjon vagy fessen.Az
drtelmis6giekkiiltindsengyanrisakvoltak a rendszerszdm6ra.
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Ezdrtis csaptakle 1849-benaPetrasevszkij-kdrtagjaira,
pedig6k is csak
a mfivel6d6ssel
foglalkoztakiisszejdveteleiken.
Mindiisszeegy emberakadt
ktiztiik, aki felkel6stakartszervezni.A ttibbieklebesz6lt6k.A bi.intet6s
m6gis
kegyetlenvolt. 1849-bena vezet6kethal6lra fteltek.El is vittdk 6ket a veszt6helyre,az akaszt6faal6. S amikor milr mindegyikiiklesz6moltaz lletdvel,
akkor jelent meg a futdr, aki a kegyelmethozta: a hal6lbiintet6st6letfogytiglani szdmfrzetlsrevfltoztattilk 6t. A hal6lraftdltekktjzt egy Fjodor Dosztojevszkijnevfi kezd6 fr6 is volt, aki k6s6bblefrta 6lm6nyeit.
Ha akadtakis reformokebbena harmincdveskorszakban,az eg6szmdgis
nyomaszt6volt. A szabadsdg
teljes hi6nya,a gondolkod6srafindlt grizsba
kilt6se egy olyan korban, amikor Eur6pdbansok helyiitt mdr liber6lis ttjrvdnyekuralkodtak,kiildnrisenaz drtelmis6giekszdmi4ra
volt elviselhetetlen,
de a nemess6g6s az arisztokrdciaj6 rdszeszdmdrais. DekabristalelkUletri
nemesektov6bbrais l6teztek,csak6ppensemmitsem tudtaktenni. A dekabristamozgalomv6resfel_sz6moli{sa
nyilv6nval6vdtette,
hogy a rendszer
nem tfiri el a szabads6got.
Eppen a j6l6tben 616,mfivelt nemesekszdmdra
lett kildt6stalanaz 6let. Kdziiliik kertilt ki az rin. ,,feleslegesemberek"(/lsnyie ljugyi) tdbbs6ge.Ezek n6h6ny eml6kezetesalakjdt orijkitette meg a
szdpirodalom
eszkozeivel
PuskinAnyeginl1benvagyLermontovreg6ny6ben,
a Korunk hdsdben.Ertelmesencselekedninem lehetett,a tivorny6kba 6s
p6rbajokbakellett menekiilni.
Egy embersaj6tosform6bankerestea menekiil6slehet6s6g6t.Vlagyimir
Pecserin a nem titul6ris arisztokr6ciatagtravolt, a gdrog irodalom professzora,aki v6giil is elhagytaaz orszdgot,6s beldpetta jezsuita rendbe.
1850-80 kdzt Angli6ban6s Irorsz6gbanmfikiidottebbena min6sdg6ben.
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Nagyonkritikus volthazdjdvalszemben.Tobbsztjris kifejtette,hogy Oroszorszdgcsak anyagi hatalomratdrekszik,a szellemiekkelnem tiir6dik, ez6rt
elitllte ezt.
tudomdnyais csak materialistalesz. A jezsuitaterm6szetesen
Alelcszandr
Herzen,a m6sik,aki 1847-benv6glegelhagytaaz orszdgot,pontosanebbenaz irdnybanhaladt.De vele mdr ellrkezttink az orosz gondolkod6shoz,ezt kell most szemiigyrevenniink.

Oroszorszilg6s Eur6pa
ESGALLOMANOK
ANGLOM.A,NOK
gondolkod6snak
Ennek a
az alapprobllmdjaEur6pa6s Oroszorszdgkett6ss6ge.Ebbenbennevolt az is, hogy Oroszorsz6gperszeEur6pa rfsze,
de az is, hogy att6l teljesenkiilijn6ll. Ha pedig Eur6pardsze,akkor ut6nozni kell-e, vagy el kell zdrk6zniel6le, avagyvalami tintorvdnyfifejl6d6s ritj6ra kell l6pni.
ugyanrigykell
Az utdnzilsvolt a legegyszerfibbv6lasz.Oroszorsz6gnak
fejl6dnie, mint a tiibbi eur6pai,6rtsd,nyugati orszdgnak.Val6j6banpersze
csak az angol vagy a francia minta jdtt sz6mbaa n6metminta helyett,mert
ilyen nem lltezett,legfeljebb a porosz.A HabsburgBirodalomegyr6sztkonkurens hatalomnak szdmitott,m6sr6sztakik egy6ltal6banelgondolkodtak
Oroszorsz6g
sorsiir6l,j6l tudt6k,hogy a Habsburgokbirodalmasok vonatkoz6sbanugyanolyanelmaradott,mint Oroszorszdg.
Az elmaradotts6got
sokanelismertdk,s abb6l voltakdppencsak az ut6nehheza felfog6shoz
z6sktjvetkezhetett.A kormdnyzatembereiis l6nyegdben
6lltak kdzel. Csakhogyebbenaz esetbenrdgtdn felvetddiitt a nyugtalanft6
k6rd6s:egy eur6painagyhatalom,
amelynekolyandont6szavavan Eur6p6magdtaz utdnz6,a kdvet6
ban, ahogyanazt ldthattuk, lealacsonyfthatja-e
szintj6re.Tehdt a korm6nyzatnaknem lehet ez a v6lasza.Ha viszont nem
szabadutdnozni,akkor megkell maradniaz el6rtszinten,amelyegyreanakronisztikusabb
Vagy egdszenm6sk6ppkell csin6lni.
a liber6lisEur6p6ban.
A dologbonyol6dottegy mdsikprobl6m6val.
Oroszorsz6gb6l
nyugatfel6
(elhanyagolhat6kat)
6s nagyobtekintve 6llamokatlehetettl6tni, kisebbeket
bakat.De ha az angoldsa francia ap6lda,akkorkiilijntjsenaz utdbbi esetben
nyilvdnval6,hogy nemcsak6llamr6l,hanemnemzetr1'lis sz6 van. A fogalom
ebben a modern 6rtelm6bena francia forradalom 6ta v6lt ismertt6.A kdt
p6ld6banegydrtelmfi,ha ezt ilyen vildgosanakkor nem is l6tt6k m6g, hogy
ott az i4llamhozta l6tre a nemzetet.Eur6pakeleti fel6n ttibbnyirehifinyzott
volna. Ezdrt a giircsdser6feszft6sitt
az az 6llam,amely ezt megteremthette
a nemzetlltrehozilsdra,hogy az majd magateremtsemeg 6llamdt.Ez azonban megint nem lehetett jdrhat6dt Oroszorszdgszdmdra,hisz rtt az 6llam
mdr l€tezett,m€ghozzdhatalmas.Es ez az 6llam vitathatatlanulorosz volt,
a nem oroszoknem szdmftottak.Ez az oka annak,hogy a gondolkod6sban
a nemzetfogalma kevesetszerepel,megl6tetermdszetesnek
trint. Amint az
is, hogy ha az 6llamhatalmas,i nemzeiis az. Es ha mindkett6ilyen hatal-
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mas, akkor ktildet6sevan Eur6p6ban.Ebben a korm6nyzat6s a nemesi6rtelmis6gigondolkod6kvoltak6ppenegyet6rtettek.Csak a ki.ildetdstartalm616l v6lekedtekmdskdpp.A korm6nyzatszfimdraez a rend fenntart6sdt
jelentette eg6szEur6p6ban,az 6rtelmis6g szdtmdra
az erkiilcsi misszi6t,Eur6pa,
s6t az eg6szemberis6gfelemel6s6tmagasabberkiilcsi fokra. Az elgondoldsbanpedignincssemmisaj6tosan
nemzeti.A liber6lisok6s a szocialist6k,
s6t
a konzervativokis ebbenformailag azonosv6lemdnyenvoltak. Amikor pedig kezdettvilSgossdv6lni, hogy az ut{nzdsaz egyik megoldds,m€r azon
is lehetetttdprengeni,az angol konzervativizmustkell-e uti{nozni, vagy a
francialiberalizmust,net6na jakobinusokiirdksdgdtfolytat6szocializmust.
Azutdnozhat6minta az eur6pafejl6d6sr6v6negyresokasodott,a levonhat6
kovetkeztetdsek
szintrigy.
A szazadlegelejdna k6rddsfeltev6smdg egyszerfibbvolt. Kdt irdnyzat
alakultki, az anglomdnokd6s a gallomdnokd,mindkett6egy6rtelmfren
az
ut6nzds,a ktjvetdsjegydben.Minthogy 1800tdj6nm6g mindig nyomaszt6
volt a francia forradalom,k6zenfekv6v6lett az angolminta. Burke megadtaa konzervatfv6rveketa forradalommalszemben,Pitt miniszterelntik
a hatalmi srilyt.Azt m6r kev6sb6vett6kfigyelembeaz anglomdnok,hogy
Anglia feuddlisktils6s6geit6lftiggetleniilvelejdig polg6ri volt. Az orosz
kormdnyzati politika szdmosmegfontoldsb6lered6enszintdn Anglia fel6
hajlott ink6bb.
Arr6l perszesz6sincs,hogy a gallom6noka fonadalmattekintett6kvolna
mint6juknak.A minta sokkal ink6bbNap6leon,aki val6jdbana polg6ri forradalombeteljesft6jevolt, de szentp6terv6rr6ltekintvea rend helyredllft6ja,
a forradalommegfojt6ja.Valami \gazsig egy6bkdntebbenis volt. A gallom6nia dtmenetilegkorm6nypolitik6v6is vi4lt. De Nap6leon m6gsemvolt
szalonk6pes,mdg ha meg is korondztattamagdt csdszdrr6,6segy rij f6nemess6get
hozottl6tre.
A vdlasztKaramzinkor6bbanm6r emlftett1811-eseml6kirataadtameg,
amelybenkifejtette gondolataita ftgi 6s az ij Oroszorsz6gr6l.Ez volt a
hatdsos6s egy6rtelmfi,,nem" az ut{nzdsk6rdds6re.Karamzin hatdrozottan
fell6pett oroszorsz6g ew6paizdl6saellen, ezzel perczef6l6nkenbeismerte
azt is, hogy ez az ew6paizdl6smrir meg is kezd6ddtt.Hiszen azt mondta,
hogy az oroszokvil6gpolg6rok,de nem orosz dllampolg6rok.Minden, ami
Pdter 6ta tort6nt, elt6velyed6s,az ut6nz6snem ment, a fels6 6s az als6
oszt6lyokegyre t6volabbkeriiltek egym6st6l,holott P6ter el6tt megvolt az
dsszhang.P6ter meghoztaugyan a civiliz6ci6t, de vajon a kiilftild szolgai
ttdnzdsanem tfl nagy 6r-eezdrt?Oroszorsz6g
nem ut6nozhatjaEur6pdt.Az
autokr6ciaaz orszdgldtdnekaz alapja,S6ndornakezt kell meg6riznieut6dja
szdmdra.F,zdrtSzperanszkijalkotm6nyterv6tel kell vetni, mert az k6ts6gbe
vonja ezt az alapelvet.A nemessdget
nem szabadmegalilzni.A fels6oktatds
felesleges,a korm6nyrigyis csakpresztfzsokokb6lszorgalmazza.
Nem kell,
mert csak k6roseszmdketterjeszt.Karamzinezzel val6szfnflega nemess6g
nagy r1szdnekaz 6ll6spontj6tfejezteki, a mfiveletlentdbbs6g6t.
Id6ktizben,mint l6ttuk, tisztek6s ktjzkaton6k tizezreijutottakel P6rizsig,
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ahol megismerkedhettek a nyugati 6letformdval. Es m6ly szlgyenlrzds t6madt benniik, ha a hazai viszonyokra gondoltak. Amikor 1818-banhazatlrtek, egy kormdnyf6rfi szerint a legjobb lett volna m6g a partraszilllils el6tt
a tengerbe fojtani 6ket.

Eszerr Es oEr"rTARSASAc
Ez perszenemkcivetkezettbe,de a kinti 6s ahazaiviszonyokellentdtesokak
dlmdnyemaradt.A nemessdgmfiveltebbrdszetisztdbanvolt azzal,hogy az
orsz6gban
valamittenni kell, m6g ha nem is jutottakel Pririzsba.A szabadk6mfivespdholyokbanis sok mindenr6ldrtesiiltek.s ezekneksok nemesvolt a
tagja,majdnemcsak azok.Amikor a forradalminegyedsziaad
hdboruiv6get
6rtek,ez a nemesicsoportazonkezdettgondolkodni,mi is lennea teend6.Az
biztos volt sz6mukra,hogy nekik kell cselekednii.ik,
ezt sem akormdnyzatt6l, sem m6s t6rsadalmir6tegekt6lnem v6rhatj6k,de nem is v6rt6k. Ugy
tudtiik, csak nekik szabadgondolkodniuk,mert csak 6k k6pesekerre.
Mdr 1816-bank6t gr6f tervetkdszftettaz OroszLovagokRendjinek megteremt6sdrdl.Volt, aki ellenezte.Ett6l fiiggetlentil 1816 febru6rjdbanmegalakult egy titkos t6rsas6g,a HonmentdsSzdvetsdge.
A k6s6bbidekabrist6k
mind tagjai voltak, fgy Alekszandr6s SzergejMuravjov, SzergejTrubeckoj
herceg,Ivan Jakuskin,Matvej 6s SzergejMuravjov-Aposztol.Az ut6bbiak
palot6j6banhatdroztdkel a t6rsas6gl6trehoz6s6t.
c6ljuk ahaza sziiks6gleteinek megvitat6savolt. K6s6bbA. F. Orlov hercegt6bornok,Mihail Fonvizin 6s PavelPesztyel,a szibdriaifdkormdnyz6fia is csatlakozotthozzdjuk.
Ekkor m6r kezdtekkonkretiz6l6dnia teend6k:oroszorszdgnakalkotmdnyra
van sziiks6geaz autokr6ciahelyett,ajobb6gyokatpedigfel kell szabadftani.
1818-banaz eg€szg6rda(amelynektiibbsdgiika tiszrjevolt) tfz h6napra
a csdszdnalegyiitt Moszkv6bakdltdziitt 6t. Itt njjdalakitottr4k
a szelezetet,
a Kt)4j6 Szdvetsdgevagy a Haza lgaz 6s Hti Fiai ndven.Szab6lyzatotis
6llftottak 6ssze,ezt borit6jdr6rZdld Ki)nyvneknevezt6k.A porosz Tugendbund volt a mint6juk, teh6t a magaserkijlcsi szfnvonalon61166s ijntudatos
hazaftakfl,akiknek minden v6gyuk a kdzj6 megteremt6se.Kimondottdk,
hogy nem sztiksdges
a lojalitdsaz uralkod6ir6nt, de nem is kell egy6nileg
felszabadftaniuk
sajdtjobbdgyaikat.
A vezetdstegyhat t6b6lall6,,gydkeres"
tan6csrab{zt{k, igazgatisdgokathoztak l6tre (uprava), ezek kdzill mindegyiknekvolt f6nijke, aki kdtelesvolt id6r6l id6re besz6molnia tan6csnak
a tagoktev6kenys6gdr6l.
Az alkotm6nyt6sajobb6gyfelszabadft6st
csakhoszszabbti{von vettdktervbe,pillanatnyilagaz egydnifilantr6pi6ttekintettdkf6
teend6jtiknek.A jobb6gyrendszermiatt bfintudatosnemesekszokdsosp6tcselekv6se
volt ez.
1820-bana vezet6kism6t Moszkv6bantan6cskoztak,itt elhat6roztlk
a szervezetfeloszlat6s6t,mert m6r tril sokanszereztekr6la tudomdst,s ez
a hat6s6gokkdzbeldpds6vel
fenyegetett.Inform6lisanm6giskapcsolatottartottak ezt kdvet6enis. J6 n6h6nyantov6bbrais Szentpdterv6rott
szolgdltak
a gdndflban,igy tehdt itt alakut ki egy csoport. Pesztyelt szolgdlataa
besszar6biaiTulcsinhozktitritte. O j6val radik6lisabbvolt a tijbbieknel,6l-
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land6anbirilta 6ket,ez6rta fennmarad6kapcsolatokellendrektilcstindsvolt
a bizalmatlans6g.Id6vel Eszaki6s Ddli Tdrsasdgnaknevezt€kmagukat.
j6val ttibb tagjavolt, s ez szdmftottmdrsdkeltebbAzEszaki T6rsas6gnak
nek, ami megmutatkozottNyikita Muravjov alkotmdnytervezet€ben.
Ez a
birodalmat mintegy az Egyesiilt Allamok mint6j6ra kfvdnta fitalakitani.
Oroszorsz6g13 6llamb616s 2 egyenjogritartomdnyb6l6llna, ezekaz addigi
k6zigazgatflsibeoszt6st6lteljesenftiggetlentilalakultakvolna meg, neviiket
foly6kr6l kapni4k,hogy semmise eml6keztessen
a kor6bbirendszerre.
E beoszt6sterm6szetesen
az egdszbirodalomrakiterjedt, a gyarmatokkalegytitt.
Az dllamokonbeliil 568 keri.iletlett volna, ezekenbeliil pedigj6r6sok,teh6t
az addigirendszerfolytatdsa.Az orszfigmegmaradmonarchidnak,de a cs6sz6r csak olyan szerepetttilt be, mint az Egyestlt Allamokban az elnok,
akinek hatdsktjreakkor j6val kisebb volt a main6l. A jobbdgyok szem6ly
szerintfelszabadulnak,de fdld n6lkiil. A rangokatfelszdmolj6k.Az aktfv 6s
a passzfvvdlaszt6jogotel6g magascenzusalapj6n illlapitottameg. A kdzponti parlamentk6t kamar6b6l6ll, az als6hdzbaa lakoss6gszdmaszerint
v6lasztanakk6pvisel6ket,a fels6h6za szendtus,amelybeaz egyes6llamok
amerikai mintdratdbbnyireh6rom k6pvisel6tktildenek,cisszesen
42 fdt. A
k6t kamar6t6 6vrev6lasztj6k,k6t6venk6nta tagok egyharmad6tki kell cser6lni. Az egyesdllamokbanis k6tkamar6sparlamentlett volna, a keriiletekben 6s a jdr6sokbancsak egykamar6s.A ktizponti parlamentfeladataa tdrvdnyhozds6s az ellenfirz€s.
javasolt. MinA ddliek rdszdrfllPesztyelsokkal radikdlisabbmegoldi4st
denekel6tta monarchia6s a nemesikiv6lts6gokeltdrl6s6t,b6r a nemesek
vagyonukatmegtarthatj6k,
pontosabban,
addigijtivedelmiiketnem veszthetik el. A foldtertiletetk6t rlszre osztotta.Az egyik f6l szolg6ltaa sziiks6gleteket, ez nem volt elidegenfthet6,mindenki, aki ig6nyelte,kaphatott itt
ftjldet megmrivel6sre.A fiildek m6sik fele a b6s6getszolg6lta volna, ezt
b6rbe lehetettadni, el lehetettadni. A c6hrendszerta ternezetfelsz6molta.
A parlamentegykamards,
vecsea neve(a kozdpkorin6pgyril6sre
eml6keztet6en),5 6vre villasztjik, feladataa tdrv6nyhozds.Ez a vecsea kollektfv
6llamf6.A v6grehajt6hatalomaz otf6b6l6ll6 rfllamiduma,melynekminden
6vben egy tagSdtvillasztjik. Pesztyelis tiszt6banvolt a korrupci6 r6ms6geivel, ez$rt 120 f6nyi ellenfirzdtan6csotakartfelfllftani. A minisztdriumokban
6s a tartomdnyokbanf6tigy6szekl6tt6k volna el az ellenfirzdsfeladatfit.Muravjov ftjder6ci6smegold6s6valszembenez teljes m6rt6kbenkdzpontosftott
lett volna, Pesztyelegyediila lengyelektln6ll6sr{g6t
ismerteel. De a k6t
6llam kiizti hati4rokataz oroszdrdekekszerintkell megvonni,a k6t orsz6gnak katonaiszdvets6gre
kell l6pnie,a bels6berendezked6snek
pedig ugyanolyannakkell lennie, mint az oroszorsz6ginak.
Egy6bkdntOroszorsz6gnak
meg kell szereznieMoldvdt, az egdszKauk6zust,a kirgizek fdldj6t, s6t
Mong6lia egy r1sz€tis. Pesztyelugyanis elismerteminden ndp jog6t az
tin6ll6sdgra.De ugyanakkorazt is megfrtaa RusszkajaPravddban,a forradalom utdni ideigleneskormiiny szdmdrak6sziilt tervezet€ben
(innerrismerjtik n6zeteit),hogy a nagy6llamoknakjoguk van a j6lv6detts6gre,
s ha ez a
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kdt jog titkdzik, a j6lv6detts69 az el6bbreval6.Az orosznagyhatalmiig6nyeket neh6zlett volna enn6leleg6nsabbdemokratikusindokkal al6tdmasztani.
Ismertm6gegy csoport,amelyk6s6bbcsatlakozott
a d6liekhez,az Egyesiilt SzldvokTiirsasdga.35 tisztb6l 6llt, mind szegdnynemes,vezet1ikAndrej 6s Pjotr Boriszov6s Julian Lublinszkij.Harcosateistdkvoltak, 6s humanitdrius cdlokatfogalmaztakmeg. Republikdnus€s demokratikuskormdnyzatot akaftakldtrehozni.De kimondt6k,hogy mindentagnakfel kell szabadftaniasaj6tjobb6gyait,akinekpedignincsenek,az ktitelesjdvedelmetized6t befizetniegy alapftv6nybaajobb6gyok felszabaditdsdra.
Neviiket onnan
kapti{k,hogy valamennyiszl6v n6petegyesfteniakart6kOroszorszdgvezejellemzf, hogy az
t6se alatt. 14 orszdgotismertek. Tdjdkozatlans6gukra
egyik ilyen orszdgMagyarorszr{glett volna, mint ugyancsakszl6v orszdg.
Naivitdsukmellett harciass6guk
volt jellenzf.K6tizben is tervezt6kSdndor
elrabl6sdtvalamelyikhadgyakorlat
alkalmdb6l.Szinteaz utols6pillanatban,
1825augusztusi4ban
olvadtakbe a D6li Tdrsasdgba.
Hogy az egdszmozgalomb6l mi lett, azt mdr l6ttuk.
ESNZ ISSZIKABAN"
,,PUSKALOV
Az 6t dekabristakivdgz6seutdn hal6los csend tilte meg 6vekre az orosz
tdrsadalmat.
A besrig6rendszer
olyanj6l ki6piilt,hogy m6g otthonsemmert
senkiterveketszovtigetni,vagy akdrcsakelgondolkodniaz orszdgjiiv6j6r6l.
Ebbena, mondhatni,l6giirest6rbenfejtetteki Uvarov mi6remlftettelm6let6taz orosz6llamh6romalapelv6r6l1832-ben.
Az ortodoxiavolt a legels6,
6s az ortodox szellemisdgr6lm6r ejtettiink sz6t; ismert,mennyireaz 6llamnak volt ali4rendelve
az egdszegyhdz.Az autokrdciaaz abszolutizmustjelentette,gyakorlat6tm6r volt alkalmunk megismerni.A harmadik alapelv
szoruln6mi magyarilzatra.
Anarodnosztyoroszsz6tcsakjobb hij6n szoktuk
ndpiess6ggel
fordftani,mert alapszavacsakugyana narod= ndp sz6. Uvarovn6lez aztjelentette,hogy a n6p term6szetdben
megvana k6t m6sikalapelv elfogaddsa,
a n6p csakezt akarja,6steljesegys6gben
6l az uralkod6val,
aki viszontmeghallgatjaa ndpet,6s rigy dtint,tehdta n6p 6rdek6ben.
Ha a
korabelieur6paifogalmakbankfv6nunkgondolkodni,akkor ebbenvoltak6ppen az orosz nacionalizmusmegfogalmazflsdt
kell l6tnunk. Ebbe beletartozott az is, hogy a n6p mintegy dsztonosena csdszdrhfve (itt inkdbb c6rt
kellenemondani,merta ndpkiir6benfgy emlegett1k
az uralkod6t).A nemzet
6s nacionalizmus
fogalmak,amelyekt6lvisszhangzott
a korabeliEur6pa,az
orosz gondolkod6sban
nemigenkeriiltek el6. L6ttuk mdr, ez alapvet6enaz
orosz6llaml6t6vel,s6t nagyhatalmistdtus6val
ftiggiittijssze.A fels6k6rok,
Uvarovt6l Pesztyelig,mai fogalmaink szerint nacionalist6kvoltak, ha rigy
tetszik,csak 6ppenm6s fogalmakbangondolkodtak.
Ezt mutatja,hogy az els6 nem is szervezked6s,
hanemgondolkod6tdrsasdg,amely az allltsdg utdn megalakult,a Sztankevics-kdr
a filoz6fia elvi
magaslatainbeszdltemeg az egy6n6s a t6rsadalomalapvet6probl6mdit.
NyikolajSztankevics
a moszkvaiegyetemhallgat6javolt, mondanisemkell,
nemesiszitrmazdk,aki kd,riilugyancsakegyetemihallgat6kb6legy szrikktir
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Bakunyinportrlja 1843-b6l

jdtt l6tre. Mihail Bakunyin,VisszarionBelinszkij,Ivan Kirejevszkij6s lvan
Turgenyev,
a k6s6bbiir6 tartozottktiz6jiik. Mint majd l6tni fogjuk, az el1ggd
tarka t6rsasdgtagSaia k6s6bbiekbenigencsakktiliinbiiz6 ir6nyokbaindulnak. Ekkor, az 1830-as6vek elej6n m€ga klasszikusndmetfiloz6fia mriveit
tanulm6nyoztdk,Hegelt, Fichtdt 6s Schellinget,ami akkor eur6paidivat is
volt. Kdziiliik Hegel tette rdjuk a legnagyobbhat6st,megtanult6kt6le azt,
hogy a l6tez6 dolgok 6sszerfiek,tehdt az oroszorszdgirendszeris az,
bdr ezt a k<ivetkeztet6st
csak ritkdn gondolt6kv6gig. Nemcsakmagas
filoz6fiai, hanemmagaserktilcsi szfnvonalonis 6lltak, az embers ezzel
az emberis6gmegjavitdsdtl6tt6k
a fd c6lnak.Az oroszgondolkod6snak
ez
az egdszemberis6ghezsz6l6iizenete,hosszriid6n keresztiilmajd a legf6bb
teend6,az oroszmessianizmas
ebbena kdrbenkezdettel6szormegfogalmaz6dni,hogy azut6n,mint mondottuk,a misszi6talegvilltozatosabb
form6ban
k6pzelj6kel.
1836 lett, mire valamifdleellenz6kigondolkod6sels6 jele egy cenzor
gondatlans6ga
miatt napvil6gotl6tott. Pjotr Csaadajev,egy Moszkvdban616
gazdagnemes,akit Puskin is nagyrabecstilt,kdzzdtettea Tyeleszkopcimfr
foly6iratbanels6 filoz6fiai level6t.Mdg j6 n6h6nym6st is irt, perszeazok
mdr nem jelenhettekmeg. Francia nyelven fogalmazott,egy hiilgyhoz irt
levelekvoltak ezek,megintcsak magasfiloz6fiai 6s erktilcsisikon.De az
els6 lev6lbenarr6l is volt sz6, hogy az ortodoxiatonkretetteaz oroszokat,
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mert hidnyzik beldle az a gondolkod6s,amit a nyugati egyhdzkdpvisel.
(Gyanribais fogt6k, alaptalanul,Csaadajevet,
hogy katoliz6lt.)
Az ortodoxi6nakenndl az 6leskritik6j6ndl csak az volt megddbbent6bb,
hogy Csaadajevebb6l azt a ktivetkeztet6stvonta le: az oroszn6p mriltj6ban
nincs semmi pozitfvum,hanemcsupa sziirnyfis6g.A ,,felesleges
ember"
megnyilvdnuldsa
volt ez is. Nem volt bennesz6 a jobb6gyokfelszabaditds6r6l,alkotmdnyr6lsem,teh6ta politikdt nem 6rintette.M6gis nagy feltfindst,s6t felh6boroddst
keltett,hiszena SzentOroszorsziigot
tdmadta.Csaadajevazonbannem titul6ris arisztokratavolt, mdgbortdnbesemigen lehetett
dugni, ez6rt elmeh6borodottdnyilvdnftotti{k,s ezen a cfmen hdzi6rizetben
tartottdkegy 6vig. Aztdn ezt is feloldotti{k,de Csaadajevmdr nem pr6b6lkozott filoz6fiai leveleimegjelentet6s6vel.
Az 6ll6vizet valami m6gis felkavarta.Herzen arr6l irt, hogy olyan volt
ez a cikk, mint egy puskaliivdsa stjtdt 6jszak6ban,amely ut6n fel kell dbredni6s elgondolkodni.
Eppenaz elsdf6vdrost6ltdvolabbes6Moszkvavolt
alkalmasarra,hogy az itt 616nemesekelkezdjenekgondolkodni.Csupamrivelt ember,a n6met filoz6fi6val 6s 6ltaldbana korabeli eur6paigondolkod6ssalismerds.Rendszeresen
<issze
is jdttek egy ideig,Jelaginaszalonj6ban
p6ld6ul,6s vitatkoztakfiloz6fi6r6l, kdzgazdasdgtanr6l,
erkdlcsr6l,hazai teend6krdl.A vitrib6lfokozatosan
ellent6teklettek.Id6vel,az 1840-es6vekelejdre
kdt nagy csoportraoszlottak,tdj6koz6d6suk
szerintnyugatosnakneveztdkaz
egyikcsoportot,szlavofiloknnk
onmaguka mdsikat.M6g mindigaz alapk6rd6s16l volt sz6: oroszorsz6g6s Eur6pa.Eppenmfvelts6gtikn6lfogva tiszti4ban
voltakazzal,hogya jelen pillanatbanOroszorsz6g
m6gm6s,mint Europat6bbi
rdsze.Az ut6bbinperszeAngli6t6sFranciaorszdgot
6rtett6k,meg a ndmeteket.
M6sokr6lnemigenvolt sz6 m6g a szlavofilokesetdben
sem.1844ut6n m6r
olyan nagyokvoltak az ellentfltek,hogy a k0z6smegbeszdl6sek
elmaradtak,
a k6t csoportmi4rcsakegym6skiizijtt volt hajland6tisszej<inni,
hogy azutfin
id6vel a nyugatosokis k6t csoportraszakadjanak.
SZLAVOFILOK
65 NYUGATOSOK
M6r a nyugatoselnevez6s
is mutatja,az egyk csoporta dilemm6tfgy pr6brflta
feloldani,hogy oroszorszdgnak
Eur6pdtkell ktjvetnie,vagyisrigy kell fejl6dnie, mint Eur6p6nak.De melyikEur6pr{nak?
Ezlett azutfna k0vetkez6szakft4s
oka. A nyugatosokegyik rdszea megldvdliber6lis Eur6p6takartak<ivetni,
vagyisOroszorsziigot
liberdlism6don6talakitani,alkotmi{nyos
rendszerrel,
v6laszt6sokkal,
viilasztotttdrvdnyhoz6testiileftel.Term6szetesen
j obb6gyfelszabadft6ssal,
ez ekkorram6r nem volt k6ts6ges.
A jogtdrt6ndsz
Borisz csicserin tartozottehheza csoporthoz,€s a tiirt6n6szTyimofejGranovszkij.
Granovszkijta derpti egyetemenkdpeztdkki, kifejezettenazzala c6llal,
hogy majd egyetemitansz6ketkapjon.A moszkvaiegyetemenlett az egyetemestdrt6nelemtan6ra.Ismerttdazzal v6lt, hogy az 1840-es6vek kiizep6n
6s azutdnmdg 1850-benis az egyetemennyilv6nosel6ad6sokattartott,ezeket nagy kdztins6g liltogatta. Ldtszatra firtatlan temat talillt a ktizdpkori Eur6pa, vagyis Nyugat-Eur6patdrtdnet6t.De ez alkalmatadott arra, hogy be-
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Visszarion Belins zkrj

Gogol arck6pe

6s azt
mutassaa jobb6gyrendszert,
annakmindenkirfv6 kegyetlensdg6vel,
a
fel
kellett
sz6molni,
hogy
ezt
a
rendszert
vonja le bel6le,
a kdvetkeztet6st
parasztokatis emberiszabads6gjogokhoz
kellett juttatni. A hallgat6krdgtcin
is fgy kell tortdnnie.Mindegyik el6ad6sa
6rtettdk:ennek Oroszorszi4gban
tdrsadalmiesem6nysz6mba
ment,a Moszkv6ban,s6t a ktirny6k6nlak6 ne6s nagy tinmes urak 6s htilgyek versengtekazdrt,hogy meghallgathassdk,
nepl6sbenrdszesftettdk
a professzort.A csoda csakaz, hogy a hat6sdgok
viszonylaghosszriid6 eltelte utdn tiltottdk be az el6ad6sokat.
terA nyugatosokpersze6vatoqakvoltak,nemfoglalkoztakalkotm6nyos
Valahogyrigy gondolt6k,ha
vezget6sekkel,m6g kev6sb6szewezkeddssel.
fejl6dik, mint
ez afejl6d1snyugatonv6gbement,s Oroszorsz69magdt6higy
a nyugati orsz6gok,akkor ez itt is bekijvetkezik.Hadd tegyiik hozz6:rdvid
nekik lett igazuk,az 1860-as6vekreformjaisok
t6vonbizonyos6rtelemben
mindenbenkdvettdk a nyugati mint6t.
A nyugatosokm6sik,kisebbcsoportjaazonbannem a megl6v6liberdlis
Eur6p6ttartottamintak6p6nek,hanema sziilet6benl6v6 djat, a szocialist6t.
Ennekaz irdnyzatnakaz els6 kdpvisel6jeBelinszkij. Kiv6tel m6r csakazzal
volt, egy pap fia, aki
is, hogy nem nemesi,hanemraznocsinyec
szdrmazdsi
autodidaktam6don szerzettnagy mfivelts6get,mert a moszkvaiegyetemr6l
kizdrtd/r.,,gyengekdpessdgei"miatt. LAttuk, a Sztankevics-kdrtagja lett,
amfg egyetemrejdrhatott, 6 is Hegel befoly6saalatt fogadtael a megl6v6
tev6kenyrendszert,de ebb6l hamarosan
kigy6gyult.Irodalomkritikuskdnt
munkdkat
az Otyemegjelen6
kedett,rendszeresen
ismertettea
sz6pirodalmi
(Hazafias
nyugatos
folydiratban.
csesztvennije
Zapiszki
Jegyzetek)cfmf
Evente 6ltal6nosbesz6mol6katis frt, ezekbenkifejtette azon v6lem6nydt,
hogy m6g nem sztiletettmeg az igazi oroszirodalom.
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Nyikolaj Gogolt mindennekellendrenagyrabecsiilte.Ez6rt is volt m6lys6gesenfelh6borodva,amikor Gogol 1847-benkdzzdtettev6logatottlevelezds€tbardtnval,amely az ortodoxiamelletti hitvall6svolt. Kor6bbi munkdit
jiivdjdt. Belinszkij
fiirkdszteOroszorsz6g
megtagadta,
s vall6sosszellemben
6ppen kiilfdldtjn tart6Zkodott gy6gykezeldsen(tiid6v6szbenszenvedett),
amikor kez€bekeriilt a kdnyv. Hosszrinyflt lev6lben(amely perszeotthon
kritik6t az ft6 ellen,s ebbenaz
nemjelenhetettmeg) intlzett megsemmisft6
korai hal6lamenegdszmikl6si rendszertv6dolta.1849-benbek0vetkezett
tette meg a rend6ri iildtiz6st6l.
A szocialistairdnyzatm6sikjelent6skorai k6pvisel6je,Herzenfgy menekiilt meg, hogy 1847-benv6gkdppkiilfiildre ktjltijziitt, Franciaorszdgban,
Olaszorsz6gban
6s a forradalmakut6nLondonban6lt. Atyjdval, Jakovlewel,
mdr 1812-bentaldlkoztunk.Jaa nem titul6risarisztokratanagybirtokossal
kovlev n6metftjldtjn n6si.ilt,evangdlikusszertart6sszerint,amelyetaz orloszdmitott,
dox egyhilznem fogadottel, ez6rta firi csup6nszerelemgyereknek
innen a neve. K6tszeri szdmfrzet6s6ben
megismertea vid6ki kSzigazgatds

Ogarjov (balr6l) 6s Herzen
Londonban
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srilyosbajait, szembefordulta rendszenel,ez6rtis tdvozott.Atyja vagyon6t
a Rotschild-bankhdzra
bizta, ebb6ltudott megdlniaz emigrdci6ban,majdaz
1850-esdvekbenKolokol (Harang)cfmenebbdl tud Londonbanfoly6iratot
kiadni. A lapot perszeoroszorszdgb6lkitiltottdk, p6ldr6nyaitm6gisbecsemp6szt6k.Allft6lag az rij uralkod6, II. s6ndor asztaldrais elkeriilt, onnan
szerezte6rtestildseita hazu bajokr6l.
Herzennagyon saj6tos,szfnesegy6nis6g.Eleinte nyugatoskdntterm6szetesen6 is a liber6lis megold6shfve, csak ezt hazdjdbannagyon tdvoli
lehet6s6gnektartotta. 1848 nyarr{nP6rizsbantanfja volt a munkhsoklever6sdnek,ekkor 6brrindultki a liberr{lisNyugatb6l,6s lett a szocializmushfve.
sz6pirodalmat,essz6ket,mdg szinhdni6s k6pz6mfv6szetikritik6kat is irt,
iisszegyfijtiittmf,vei tiibbtucatnyiktitetettesznekki. Nyugatonegy6rtelmfien
az emigrdnsok6s a szocialistdkmellett 6llt, de amikor otthon sz6bakeriilt
a jobbdgyfelszabadft6s,
elkdpzelhet6nek
tartottaaz egyittmfiktid6sta rendszerrelennekmegval6sft6sa
6rdek6ben.Perszemajd ebbenis csal6dnifog,
I akkor egyre bizonytalanabb6vdlik. Materialistafelfog6s6tsohasemadia
fel, de a.szocializmus
oroszorszdgi
megval6sft6sdr6l
saj6tosm6dongondolkodott. rJgy l6tta, az obscsinaleiet az-a szildrd,alap, imelyre majd-oroszorsz6gbanfel6ptil a szocializmus,
br{renneknyugatijtiv6j6benm6r nem volt
biztos. valamif6le orosz szocializmustk€pzeltel, teh6ta dilemm6tv6giil is
rigy ddntdtteel, hogy oroszorsz6gnakm6sk6ppkell fejl6dnie,mint aziaaig
mint6naktartott Nyugatnak.
a szlavofilokhoz.
- Ezzel viszont kiizel keri.ilt a m6sik csoportosul6shoz,
6k is nemesekvoltak, 6s fdldesurak,nagy-birtokosok.
Egyik vezet6embeTf, Kir"j"vszkij 1832-benA XIX. szizad cfmen irt tanulm6nytaz egyik
foly6iratban,s ebben m6g an6l volt sz6, hogy oroszorszdgnai<
a nyugati
fton kell haladnia.Egy mdsikprominensemberiik,AlekszejEomjakov-pidig
nagy csod6l6javolt Angli6nak 6s az ottani fejl6d6snek.
Id6vel azonbanmind szembefordultakezzel a lehet6s6ggel.ugy l6tt6k,
hogy I. P6ter az Eur6pa fel6 forduldssalkit6rftette Orosiorszdgoteredeti
p6lydjdr6l,hamisritra kdnyszerftette,
ezt kellenemegv6ltoztatni,visszatdrni
az 6si orosz erkdlcsi alapelvekhez.Ezeknekaz a summ6zata,hogy oroszorszdgbanPdterigmindig egyet6rt6svolt az uralkod66s a n6p k6i6tt, a cdr
meghallgattaa ndpet,a n6p pedig engedelmeskedett.
uvarov majdnempontosanugyaneztmondta,de korm6nyzatiemberrela szlavofiloknem v6llaltak
kciziiss6get.Homjakov, aki egy6bk6ntaz ortodox teol6gi6nakm6ig egyik
sz6montartott tud6sa,6ppenezt az egyetdrtdst(szobomoszry)
tartottaolyan
fontosnak.A szlavofilok egy6bk6ntigen buzg6ortodoxokvoltak, ami kiss6
meg,lep6olyan mfivelt emberekndl,akik Hegelennevelkedtek,6s mdgsem
6rz6kelt6kaz ortodoxia csek6ly intellektualizmusdt.A vall6soss6got elv6lasztotti{ka mdvelts6gt6l.vil6gos, hogy az autol<rilcidval
nem volt semmi
bajuk - elvben.A gyakorlatbana korm6nyzatszemeben
m6gis gyanfsakkd
vdltak. Szfviik szerintmindig oroszndpi tiltiiz6kbenj6rtak'volna,ami persze
ekkor m6r egy nemesheznem illett. sz6mukraaz o6scsinavolt az, amely a
szobornosztyottestesftettemeg, hiszen az obscsin6bancsak az egyhangi
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hatdrozatokvoltak 6rvdnyesek.Homjakov szembedllftottaaz obscsin6taz
6lliteldnydsebbnek
angol nagybirtokkal6s a francia parcelldsgazdasdggal,
alakftottakki Oroszorsz6g
Eg6sztdrtdnetfiloz6fidt
vabe az oroszmegolddst.
fiil6ny6nek a bizonyitds6ra.Nyugaton az 6llam h6dft6s dtj6n jtitt l6tre,
6ppenaz egyetlrtls r6v6n,itt Rurik 6s testvdreineka megOroszorszdgban
hfv6si4ragondoltak.
A szlavofiln6vbenaz rcjlett,hogy 6k a titbbi szl6vn6p sors6tugyancsak
szfviikdnviselt6kvolna. Val6j6banid6nk6nterre is gondoltak,de 6rdemben
csakaz oroszn6p sors6nagg6dtak.Ezdrtis voltakhfvei ajobbdgyokfelszabadit6s6nak,6s amikor ez napirendrekeriilt, tiibbenkiiztiliik jelentdsrdsztv6llalAzt is hirdett6k,hogy az ortodoxi6nak(vagyisaszl6vtak a lebonyolft6s6ban.
s6gnak)vil6gtiirt6nelmikiildetdsevan. Megint csak itt vagyunkaz oroszok
erkdlcsi misszidj6n6l,arnellyelmdr eddig is tijbbsziir taldlkoztunk.
Egyszerfivolna mindezekutdn a szlavofilokatvalami stit6t,reakci6st6rsasdgnaktekinteni,amely elfordul a halad6st6l.Mdg ha nem venn6nkfigyeakkor is meg
kapcsolatos6ll6sfoglal6sukat,
lembea jobb6gyfelszabadft6ssal
jelent6s6giiket.
Ok feleltek meg leginkdbbannaka kelet-eukellenel6tnunk
r6pai 6rtelmis6gitfpusnak,amely(6ppcsaksztilet6)nemzetesajdtossdgaib6l
vezettele az'6n6ll6s6gvagy legal6bbisa kiiltin6ll6sirdnti ig6nyt.L6ttuk m6r,
ezt hdttdrbeszoritotta,nem volt 16sziiksdge.A szlaM orosznagyhatalmisdg
hangsrilyozti4k,
szembena nyugatovofilok pontosana nemzetisaj6toss6got
sokkal. M6g ha ugyanrigyaz erktilcsi misszi6t tartottdk f6 feladatuknak,
saj6mint a nyugatosokvagy az orosz sz6pirodalom,M oroszeredetisdget,
tossdgot6ppen6k k6pviselt6k.Ene alkalmasintsziiks6gis volt. Egy6bk6nt
szembenszintdnmegv6delmezenddaz oroszn6peta m6s nemzetis6gekkel
nek tartottdk.Az egyik szlavofil, Jurij Szamarinrigai leveleibennagy el6gedetlens6ggel
sz6lt arr6l, milyen kivdlts6gokkalrendelkezneka ndmetek,
fdldbirtokosok6s v6rosi polg6rokegyarint,a Baltikumban.A szl6vokktiztil
sem szerettekmindenkit,a katolikus lengyeleketkiiltjndsennem.
V6gezetiilm6g egy tiimiiriildsr6l kell sz6lnunk,a Petrasevszkii-kdrrdl.
Ha eddigi kateg6ri6inkn6lmaradunk,6k egydrtelmfiennyugatosokvoltak.
Vezet6jiik, Butasevics-Petasevszkij,aki forradalmi elitet akart kinevelni,
1847-benjelentetettmeg egy l6tsz6lagdrtatlanmunk6t (ez6rtis engedte6t
a cenzor),az ldegenszavakmagyar6z6sz6tdrdt.Amagyardzatoka korabeli
nyugati szocializmus6ll6spontj6tkdpviselt€k,ez6rtlett ndpszerfia kiinyv az
olvas6k kiir6ben, €s ezdrt figyeltek fel 16,ha csak ut6lag is, a hat6s6gok.
Aztdn megint jiitt a n6mas6g.Egy orosz diplomata,egy6bk6ntaz egyik
legjobb orosz kdlt6, Fjodor Tyutcsevttirte meg valamelyesta csdndetaz
1850-bennyugatonkiadott Oroszorszdg6s aforradalom cimfrfrancia nyelvfi munk6jdval.Tyutcsevktizel 6llt a szlavofilokhoz,ebbena rdpirat6bana
nagy eur6paiforradalmakut6n aztbizonygatta,hogy Oroszorszdgaz egyetlen kereszt6ny6llam a korabeli Eur6p6ban.A ktivetkeztetdsmegint csak
kell megrijftaniaEur6p6t,s6taz eg6sz
ugyanazi6ppenezdrtOroszorsz6gnak
vil6got. (Ez ut6bbit az€rtnemkell olyan komolyanvenni, a kort6rsakval6j6ban csak Eur6pdbangondolkodtak.)
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A birodalom noveked6se6s vdlsr{ga
a Ner4zerrsEcer
Nemzetr6ltehdtaz oroszgondolkod6kkevesetbesz6ltek.Mrirmint az orosz
nemzetrdl.A birodalmonbeliil amrigyis csakket m6sik nemzetetismertek,
amelyek id6nk6nt sz6bakeriiltek. Az egyik a ndmet volt, pontosabban,a
balti n6metek,ktildn<isenaz ottani arisztokrat6k.N6metmivoltukt6l fiiggetleniil lojrflis alattval6i voltak a cs6sz6rnak.Mikl6s is ezt becsiiltebenntik,
aki neki szolgdlt, az lehetettb6rmilyen nemzetis6gfi.A balti brar6kid6vel
majd el is oroszosodnak.
Mds a helyzet a lengyelekkel.TObblvszdzadoshagyom6nyavolt az ellens6gesked6snek,
amelyhezfoghat6tcsakaz oszmdn Birodalom irdnydban
tapasztalhattunk.
Most ugyana lengyelekmdlypontonvoltak, kiszolgdltatva
az orosz Birodalomnakmeg kdt m6sik 6llamnak.Az az rij keletfi bar6ts6g,
amelyetAdam Czartoryski6s m6g sokana LengyelKir6lys6gban1815nyom6n elk6pzeltek,1830 utdn eltfint. ugyanakkor a lengyelekjelenl6t6t m6r
csakEur6pdraval6tekintettelsemlehetettletagadni.Az viszont1830ut6n
- 6s mdg katolikusokis.
vil6goss6v6lt, hogy rebellisek,megbizhatatlanok
uvarovnak voltak elk6pzel6seiarr6l, hogy az orosz 6s a lengyel kultrira
ktizijtt valami egys6get,fizi6t kellene l6trehozni,term6szetesen
.Lzorosz
kultrira prim6tus6val.1830utdn aztdnez is lekeriilt a napirendr6l.1833-ban
a kijevi egyetemenaz orosznyelvet vezett6kbe. Ez nem is annyira a lengyelekneksz6lt, mint inkdbb az ukrdnoknak.
Az ukrdnok voltak ugyanisaz eurdpaiorosz tertiletena legnagyobb16leksz6mdnem orosznemzetisdg.A lengyelfeloszt6sokr1vdn szdmukjelent6senmegn6tt,most mi{r tdlnyom6r6szbenoroszfennhatlsdgalatt 6lltak, viszonylagkevesenmaradtakmegGalicia keleti kdrzeteiben.Az 6 esetiikazonban l6nyegesen
kiiltinbdziitta lengyelekdt6l.
Hivataloselnevez6siik
a kisorosz
volt, de majdnemcsrifndwelhohldkoknakis neveztdk6ket. Ha pedigkisoroszok,akkora hivatalosdll6spontszerintvoltak6ppen
csakaz orosznyelv egyik
nyelvjdrdsdtbesz6lik, tehdt oroszok. sokan maguk sem voltak tiszt6ban
identit6sukkal.Gogol, az uk'rdnszdrmazdsioroszfr6, aki az ukrdn tdrt6nelemb6l is merftetttdmdt,azt mondogatta,nem tudja,oroszvagy hohldklelke
van-e.Ezenperszesok kozi{kis eltdprenghetett.
A fehdroroszokm6g kev6sb6 jelentettekprobl6mdt,hiszen,mint neviik is mutatja,oroszok.
Ahogy b6vtilt az oroszgyarmatbirodalom,rigy ndvekedetta nemzetisdgek szdma,a korm6nyzatazonbannem vett r6luk tudom6st.ott voltak
m6r a gnizok, az 6rm6nyek,a kauk6zusin6pek, a kazahok,a sziblriai
bennsziildttek,inorodci- m6sfajriak,ahogyneveztdk6ket. L6ttuk, szperanszkij igyekezett valamit tenni az drdekiikben, de aztdnelkeriilt Szib6ri6b6l. MEg az eur6pai teriileten is sz6m(tidsba
kellett venni mindenfajta
tdriik ndpelemet,finnugorokat,tatdrokat.Amikor majd megszdmlilljlk a
nemzetis6geket
a szovjetkorszakban,j6val t6bb mint szdz lesz a sz6muk.
Igaz, korszakunkbantal6n m6g kevesebb,hiszena nagy azsiaigyarmatszerzdsekideje m6g nemjittt el.
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A lengyelek6s a balti n6metekesetdtaz is megkiiliinbijztette,hogy sz6p
sz6mbanvoltak kiiztiik nemesek,s6t, ami a f6, arisztokratdk.A szib6riaiak
vagy a finnugorokkiizt ilyen nem akadt.De m6r a kauk6zusiak,a kauk6zusontriliakvagy ak6r a kazahokeset6benbizony ismert a helyi, olykor mdg
tdrzsi arisztokr6cia,teh6t olyan t6rsadalmik6plet, amilyen a korm6nyzat
szdmdraelfogadhat6lehetettvolna. Am csak abbanaz esetbenvettdk 6ket
figyelembe,ha orossz6asszimil6l6dtak.A Gruzifit ttizzel-vassalmegh6dft6
Cicianovmagais gniz volt, de az oroszhadseregt6bornoka,ez6rtakkor m6r
orosznakis szdmftott.
M6g egy saj6toshelyzetfinemzetis6glltezett - 6ppena lengyel feloszt6sokkiivetkeztdbenn6tt meg a szdmuk-, a zsid6k.Az oroszfels6 r6tegekben m6r ekkor nem volt elhanyagolhat6az antiszemitizmus,magaMikl6s
is osztozottebbenaz ,,er6nyben".Az ellensdges6rztiletetaz ortodox egyhdz
honositottameg, amely Krisztus kereszthal6liltaeml€kezveidegenkedetta
zsid6kt6l.Ez a fels6 r6tegekbenis hatott.Az oroszkeresked6ka konkurenPediga zsid6ktrilnyom6tiibbs6ge
cidt6l fdltek, ez€ttv6ltak antiszemit6kk6.
jelentettigazi
hiszena lengyeluralom6tatdbbnyirek1z'
versenyt6rsat,
nem
mfivesekvagy ftildmrivel6k voltak, nem zavartdka moszkvainagykeresked6k ktireit. Az oroszparasztokt6lekkor m6g tdvol illltak az ilyen drzelmek,
hiszengyakorlatilagnem keriiltek 6rintkez6sbezsid6kkal.Azoknakugyanis
ott kellett maradniuk,az egykoi lengyel teriiletek keleti rdszein,ahol az
orosz h6dft6s6rte 6ket. Ezt az 6n..letelepeddsistivotjeliilt6k ki nekik lakhelytil, innen nem is t6vozhattak.Ugy a ftildhtjz, a,viiroshozvoltak kdtve,
mint az oroszjobbdgyok,vagy taldn m6g jobban' Eppen a mikl6si korban
jeltiltdk ki pontosana leteleped6siktirzet vagy s6v hatrirait.
A GYARMATI BIRODALOM

Az orosz gyarmatbirodalomkialakft6s6banolykor gazdasdgit6nyez6k is
sokkalfontosabbvolt azonbanenn6la katonaiszempont.
ktlzrejritszottak,
A korm6nyzat\gyan nem vett tudom6stPesztyelndzeteirfll,de az abizonyos j6lv6detts6g,amelyet 6 fogalmazottmeg, val6bannem volt elhanyagolhat6.Ebben a tekintetbena birodalommindenhatdrafontosnakl6tszott.
Finnorsz6gra,amelyetidegentestkdntkezeltek,a sv6dfenyegetdsmiatt volt
sztiksdg.A lengyel teriiletekAusztria miatt voltak fontosak.A Kauk6zus6s
a kauk6zusontfliteriiletek az Oszmdn6s a PerzsaBirodalommalszemben
kellett, hogy vddelmetnyrijtsanak.Az els6 kdz€p-dzsiaikfs6rletekpedig Indi6nak,vagyis AngliSnaksz6ltak.
A gyarmatokteh6t strat6giaiszempontb6lkellettek.De 6ppena 19. sz6is jdrult, elv6gre,ha az angozad els6 feldben ehhezpresztizsszempont
loknak 6s a franci6knakvannakgyarmataik,akkor az OroszBirodalom
sem maradhatle.
m6r Katalin idejdbentiirt6nA kauk6zusontfligyarmatokmegszerz6s€re
tek kfs6rletek.A k6t kir6lys6graosztott Gr(rziaa 19. szdzadels6 6veiben
jelent6sr6szeis csatA helyi nemess6g
fogadtael az oroszprotektor6tust.
A katovett6kvolna szfvesebben.
lakozottelthez,de sokana perzsasegits6get
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nai er6 azonbaneldtintiittea k6rd6st,m6r l6ttuk, a sorozatosb6kekiit6sekbena perzsiik lemondtakigdnyeikr6l.A drindpolyi bdke Ormdnyorszdgjelent6sr6sz6tjuttatta oroszuralom al6. Az orosz6s a kauk6zusontrili teriiletek kiiztjtt azonbanm6g ott tornyosult magaa Kaakdzus,ez az
irdatlan erd6kkel 6s vad, magashegyekkelmeg bizonytalan,l6zadoz6n€pekkel teli teriilet.
Miel6tt azonbanerre sor keriilt volna, lej6tsz6dottegy furcsa epiz6d,
m6ghozz6messze,a Hawaii-szigeteken.1815-17 kdzt egy Georg Scheffer
nevfi n6metkalandoraz oroszkorm6ny megbizdsdb6l
megpr6b6ltaegym6s
ellen forditani az egyesszigeteklak6it, hdthavalamelyik majd az oroszok
protektor6tus6tk6ri. A kfs6rletnem sikeriilt, katonaiszempontb6lsem volt
megval6sfthat6.Pedigegy d6lszakigyarmatugyancsakj6l jtttt volna.
Azigazi feladat azonbana Kaukdzusmegh6dft6sa
volt. 1816-banJermolov tdbomokot neveztdkki az itteni seregekf6parancsnok6v6,
hamarosan
m6r 500 000 f6 6llt a parancsnoksi4ga
alatt. A hegyviddk6szaki peremdn
sorradpftetteki az oroszer6dftmdnyeket,1818-banGroznijt, amelynekm6r
a nev6velis fdlelmetkellett keltenie.A hddit6sl6p6sr6lldpdsrehaladtel6re,
iszonyatosnehdzsdgek
kdzepette.Az egym6ssalsohameg nem f6r6 itteni
n6pekaz orosztdmad6ssal
szembenmajdhogynemdsszefogtak.
Az orosz
hadsereg6vtizedekenkeresztiilel volt itt foglalva, mert a terep adotts6gai
miatt nehezenvagy sehogysembfrt a hegyi lak6kkal.Ezrlvel estekel ezekben a harcokbanoroszok6s bennsziiliittekegyardnt.
1827-benegy helybeli el6keld, Kazi Mullah ghazavatof(szenth6bordt)
hirdetett meg az oroszokellen. N6hdny6vre 16Jermolovvezlrkari f6ndke,
Veljaminovtizezer emberreltflmadtameg, Kazi Mullahot megtilt6k, 1834ben az ut6dj6t is. Ekkor viszont egy Samil nevfi vezdr 6llt a hegyi lak6k
6l6re, aki dvtizedekenkeresztiil okozott komoly nehdzsdgeket
az oroszoknak. Eg6sz6llamothozottl6tre, felszabadftotta
a rabszolg6kat.Egy muszlim
szerzetesrend
tagjai, a miiridek segddkeztekneki a kdzigazgatdski6pft6s6ben. Mdg l6porgydrat6s dgyriiintiiddtis l6trehozott.Orosz meg lengyel katonaszdkev6nyek
flltak be a seregdbe,6s segftettdkkatonaiszaktud6sukkal.
Az angolokis t6mogattdkolykor, hiszenOroszorsz6gellen bdrmikorhajlanddk voltak mdsokatkihaszn6lni.
Samil 6llama a Kauk6zusj6 r1szlre kiterjedt. Olyanjelent6ser6t k6pvi
j6rt, meghfvtatdrgyalilselt, hogy amikor 1837-benMikl6s a Kauk6zusban
sokra,Samil azonbanjobbnakl6tta nem elmenni.1845-bena t6rs6gkeleti
r6sz6benCsecsenfdldellen indftottak az oroszokti4mad6st,de 4000 f6nyi
vesztes6gut6n visszavonultak.Samil hatalmaazonbanekkorram6r triljutott
csricspontj6n.A fegyveresharc 6rdek6benkdnytelenvolt ad6katkivetni a
lakoss6gra,s ez ellene fordftotta az embereket.A krfmi h6bordidej6n m6g
megjelenta francia csapatokf6parancsnokdnill,6sfelaj6nlottaszolg6lata\t,
a h6borriut6nazonbanhelyzetetarthatatlanndv6lt.lS59-ben
megadtamag6t
az oroszoknak,akik egy ideig fogolykdnttartotti4k,aztdnelengedtdkzardndoklatra Mekk6ba,Medindbanmeg is halt. A harcok eliiltek, most mdr az
oroszoknem gyrijtottakfel egdszfalvakat,de a ftildekettov6bbrais elvettdk,
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orosztelepeseknekadtdk6t, hogy az oroszetnikumjelenl6temegszil6rditsa
az itteni uralmat.
A kazahteriiletenis akadtakgondok.A kazahokhdrom,egyenkdntmintazonbanmdgnem
egy fdlmilli6s hord6banttimdriiltek.Az oroszfennhat6s6g
srijtotta 6ket annyira, mert az oroszok is bizonytalanokvoltak. 1837-ben
KeneszariKaszimovvezet6s6velnagy felkel6stiirt ki az oroszuralom ellen,
teh6tugyanabbanaz id6ben,amikor a Kauk6zusbanis nagy harcokfolytak.
Tiz 6vbetelt, mire az oroszcsapatokahelyzet urai lettek, pedig a sfk terep
az ellendLl6knak
nem kedvezett.
Ktizdp-Azsi6banh6rom nagyobb feuddlis dllamalakulatkeltette fel az
orosz kormdnyzatfigyelm6t: Hiva, Buhara 6s Kokand. A szibdriai orosz
tertilett6l d6lre hriz6dtak,nyugatr6l kelet fel6, t6liik ddlnyugatrapedig a
turkomdnoklaktak (ma ttirkmdn n6ventartjuk sz6mon6ket). Az orenburgi
kormdnyz6,Perovszkijm6r 1839-benmegpr6b6lkozottHiva megtrimad6s6val, de akci6ja kudarccal vdgzflddtt.A kiivetkezd lvtizedben az Aral-t6ig
1pitetteki az orosz er6ddk sordt. 1853-bana keleti teriileten,Kokand ellen
sikert 6rt el, elfoglalta Ak-Mecsetvdrosdt,el is neveztesaj6t nev6r6l Perovszknak.Egy 6vre 16 megalapitottaa hat6ronVernojeer6dj6t,amely nev6vel is tanfskodott a teriilet oroszhovataftozdsdr6l.
A szdzadderek6na t6vol-keletividdkenszintdnsikeriilt meger6sfteniaz
oroszuralmat.Az oroszflotta egyik kapit6nya1849-ben6thaladta Szahalin
hogy Szaezzelbebizonyftotta,
sziget6ta kontinenst6lelv6laszt6csatorndn,
megdpitettegy er6halin nem f6lsziget.Az Amur torkolat6n6lmindenesetre
keriilt. Gyaddt. Szahalin1853-banaz Orosz-AmerikaiTdrsasdgkezel6s6be
korlatilag ez a tdrsasdgkezelte Oroszorszdgegyetlenamerikai gyarmatdt,
Alaszlaltis. A korm6nyzatnem nagy gondotfordftott 16,hiszeninnen csak
pr6meketlehetett szerezni,abb6l pedig Szib6ri6banis volt el6g. A hat6rvonalat az Egyesiilt Allamokkal m€g l824-benkijeliilt6k.
A gyarmatbirodalomki6piil6benvolt, de m6g messzenem 6rte el v6gs6
kiterjed6sdt.Mindez azonbanakkor tdrt6nt, amikor Eur6p6val szemben
Oroszorszdgsrilyos, megal6z6veresdgetszenvedetta krfmi h6borriban,6s
majdnemkiesett a nagyhatalmaksor6b6l.
A KR1MIHAsOnf
Az orosz korm6nyzata szdzadels6 feldnekvdltozatosesemdnyeiutdn rigy
joga van.Ebbe
v6lte,az Oszm6nBirodalomiigyeibeki,iltinleges
belesz6l6si
bele6rtet6dteka palesztinaiszenthelyekfeletti gondoskod6smozzanataiis.
Kijztudom6sf,Jeruzsdlem6s m6gj6 n6h6nyvi{rosa zsid6k 6s a muszlimok
mellett a keleti 6s a nyugati egyhdzszdmdrais szent,mindegyiktemplomok
6s kolostorok sor6t hozta itt l6tre. A szultdnnakkellett az egym6ssalvet6lked6 felek kdzdtt az egyensrilytbiztosftania.
1852-benegy konkrdt visz6ly sordn6ppena katolikusokmellett ddnttjtt.
Az oroszkorm6nyezt a tekint6ly6nesettcsorb6tterm6szetesen
nem tfirhette
el. Vi4laszk6ntaz orosz csapatokmegint megsz6llt6ka dunai fejedelemsdgeket, hiszen azokatmajdnemsaj6tjuknaktekintett6k.Ez 1853jrilius6ban
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ttirtent. okt6berben a szultdn ultim6tumot intlzett az orosz kormiinyhoz,
hogy 14 naponbeliil iirftse ki a fejedelemsdgeket.
vasutak hijan ez technikailag egyszerfienlehetetlenvolt. Az orosz kormdny sem tfirhetteel, hogy
neki itt parancsolgassanak.
Az ultim6tumotvisszautasftotti4k,
€s ezzel beilllt
a hadi6llapot.Megint egy orosz-ttjriik hdboni,amelyreaz ut6bbi 6vtizedekben m6r akadt nehAnyp6lda. A Balk6non kdtsdgteleniila tijrdkiik voltak
ftil6nyben,a kaukdzusihadszfnt6ren
(mert hiszenitt is azonnalmegkezd6dtek a hadmfiveletek)az oroszok.Meg a tengerenis: Nahimov tengernagy
Szinopdndlmegsemmisitette
a tdrtik flottdt.
Ezittal azonbana hdbordnem korl6toz6dotta hagyomdnyos
ellenfelekre.
A nyugati hatalmakfelldptek az oszmdn Birodalom mellett. Az djdonsiilt
francia cs6szdr,III. Napileon nagybdtvjakatonai dics6s6g6tszerettevolna
megismdtelni.Az oszm6nokvddelmeaz oroszokkalszembenekkor mi{r eur6pai iigynek sz6mftott.A nyugatihatalmakaz oroszzsarnoksdgelleni harc
ideol6giai fegyver6tis bevetettdk,mikdzbenmegfeledkeztekarr6l, hogy az
oszm6nokn6lugyanilyenzsarnoks6guralkodik. A beavatkoz6salapvet6oka
azonbanaz volt, hogy egy orosz gylzelernfelborftottavolna a forradalmak
ut6n kialakult amrigy is k6nyeseur6paiegyensrilyt.
A szinopei orosz gylzelem ut6n az angol-franciahaj6hadbehatolta Fekete-tengene.Mikl6s 1854 februdrjdbankidltv6nybanjelentettebe, hogy
bedllt a hadi6llapota nyugati hatalmakkal.
A dunai fejedelems6geket
az oroszokcsakugyankiiiritett6k, oda k6s6bb
osztri{kcsapatokvonultakbe. A balkdni hadszfntdrezzel megszfint.A Kauk6zusbanm6g b6ven lehetetthadakozni,perszeegyszerrea tdrtikdk 6s a
hegyi lak6k ellen ez nem is volt olyan egyszerfi.De ha a nyugati hatalmak
komolyan vettdk a hdbonit, akkor nekik is valahol harcolniuk kellett. De
hol? Ausztrianem kapcsol6dott
be a h6boniba.Am f6l6 volt, hogy a svddek
megragadj6kaz alkalmatFinnorsz6gvisszaszerzds6re.
Erre a lehet6s6gre
szdmitva,1854nyar6naz oroszok200 000 f6nyi sereget6llomdsoztattak
az
dszaknyugati
hat6ron.A nyugatihadvisel6f6l szint6nigyekezettbizonytalansdgbantartani az oroszokat.A Finn-tibtilbenis bomb6ztakaz angoTes
francia hadihaj6k, s6t m6g a T6vol-Keleten,Kamcsatk6npetropavTovszk
er6dj6t,a messziJeges-tengeren
a szoloveckikolostort,a Fekete-tenger
t6rsdg6benodesszdt.szeptemberlett, mire kideriilt, hogy a f6 hadmfiveletek
a Krim fdlszigetreiisszpontosulnak.
Ekkor sz6lltak partraaz angol6s a francia csapatokJevpatorija mellett
azzala nyilv6nval6szdnd6kkal,
hogy elfoglalj6kszevasztopolt,
a Fekete-tenger legfontosabber6dj6t, az itten\ orosz hadiflotta b6zis6t Nem volt mit
tenni, a hadiflott6t a kikdt6ben el kellett siillyeszteni,hogy megv6dj6kaz
6bl6t a nyugatiaktdmad6sdvalszemben.A Mensikovhercegvezetteorosz
csapatokaz AIma foly6 mellett veres6getszenvedtek,Mensikov Bahcsiszerdiba vonult vissza,a fdlszigetktizepdre.Az ostromlottakmagukramaradtak. A nyugatiakBalaklava kiktttdjeb6l vasutatdpftettekmajdnemaz ostromvonalig,6s fgy megoldottdkaz utdnp6tldssziillit6s6t.
szevasztopolv6delm6tTotlebengr6f tdbornok,egy tizlrtiszt irdnyftotta.
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Szinte az utols6 pillanatban,hetek alatt dpitetteki a vddds6ncokat,kdt f6
er6dftmdnnyel.Megkezdfid5tta viiros ostroma.Az oroszokmfiszaki elmaradottsdgukmiatt gyakorlatilagnem tudtak segits6getnyrijtaniaz ostromlottaknak.Az oroszsiks6gonnem volt vasftvonal,amelyenkaton6kat6s utdnp6tl4st lehetettvolna kiildeni, a vdgtelenr6nas6gsar6bafulladtak a sz6llitmrinyok.A Krfmben 6llomdsoz6seregmegkfs6relteaz ostromlottakfelszabaditdsdt,a kfs6rletetvisszavert6k.A v6d6kk6tszeris pr6b6lkoztakkitdressel, de ez sem vezetetteredm6nyre.Az ostrom vflltozatlaner6vel folyt tov6bb. A kolera az ostroml6katis megtizedelte,az angol6s a francia f6parancsnok egyardntilldozatdulesett, sok katondj6valegytitt. Operetthdboni
volt, ahogyakkor Eur6p6bansokanhirdettdk;a sok tfzezerember sz6mdra,
aki ebbebelehaltvagy belerokkant,nyilvdn nem volt az.
Egy dolog perszeel6g hamarkideriilt: Oroszorszdgvdszeselmaradotts6ga. Az eur6painagyhatalomm6r t6volr6l sem volt olyan impon6l6,mint a
nap6leoniid6kben.Egy, a szlavofilokhozkdzel6116
orosztiirt6n6sz,Mihail
Pogogyinm6r 1854jrinius6banazt javasoltaa csdszdrnak,
hogy lflzitsa fel
az ausztriu birodalom szl|vjait. Ett6l azonbanMiklds visszariadt,b6r nem
gy 6z6tt elegetm6ltatlankodni az osztrdkokhati4rtalan
h6l6datlans6g6n.
Szevasztopol
ostromav6ltozatlanulfolyt tov6bb.A nyugatiaknak1800,
az oroszoknakmindtjsszell8 6gyrijukvolt. 1855.jdnius 7-6n a nyugatiak
m6r elfoglaltrika kiils6 v6delmi vonalat,ttibbsztjris kdzvetlenrohamotintdzteka k6t f6 er6ditm6nyellen, csak itthatezerostroml6lelte hal6l6t.Szeptember 8-6n sikeriilt mindkett6t elfoglalni, az oroszcsapatokkiiirftett6k a
romhalmazzdv6ltv6rost.349 naposostromutdn a viiroselesett.
Mit lehetett ezutdntenni? Arra senki sem gondolhatottkomolyan,hogy
d6l fel6l eg6szenMoszkv6igjussanakel. Az oroszparasztokktjrdben1855
nyardnhfrek terjedtekarr6l, hogy aki be6ll iinkdntesnek,az felszabadula
jobb6gysorb6l.
Ezrdvelszciktekmega jobb6gyok,a hadsereg
elleniikis kellett m6r.
A diplom6ci6banis v6ltoz6sokkijvetkeztekbe. 1855elejdnPiemontszintdn csatlakozott a szdvets6gesekhez,
els6sorbanazdrt,hogy a b€ketilrgyal6sokonis r6sztvehessen.
A ktjvetkez66v elej6npedigAusztriaintlzett ultim6tumot az oroszkormi4nyhoz,hogy kezdjemega b€ketArgyalflsokat.
A kaukdzusi
hadszintdren
m6gsikeriiltKarszer6dj6ta ttiriikijkt6l elfoglalni,a sebzettorosz
nemzetibiiszkesdgszdmdraez enyhitdmozzanatvolt. Mindkdt f6l kimertilt,
nyilvdnval6vdv6lt, hogy a h6borrifolytat6sa6rtelmetlen,legfeljebbaz oszm6n korm6nyzatlett volna erre hajland6,Karsz utdn m6r az sem.
A bdketdrgyaldsok
1856.februfuvdgdnPdrizsbankezd6dtekmeg,ehhez
a helyszfnhezIII. Nap6leonragaszkodott.Mdrcius 30-6nkiittittdk meg kem6ny t6rgyal6sokut6n a bdkdt. Ennek 6rtelm6bena hadmfiveleteksordn
elfoglalt teriileteketktjlcsiintisenvisszakellett szolgilltatni,igy a tiiroktik is
visszakapt6kKarszt. Az Oszm6nBirodalom sdrthetetlen,az ottani kereszt€nyekfelett a nagyhatalmakkollektfvanvdllalnakv6dntiks6get.
Az oszmdn
szult6nm6g februdrbankiadtaa Hatt-i-humajun(,,fennkdltszultdnikflzirat")
n6venismertrendeletet,amelybenrijfent biztosftottaa nem muzulm6nalatt-
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val6k teljes egyenl6s6g6t
6s vagyonbiztonsdgdt.
A Fekete-tenger
ezentril
semleges,hadiflottdtegyik part menti hatalomsemtarthatitt, csak a partok
ellendrz6sdreszolgdl6kisebbhaj6kat.A part menti er6dft6sis tilos, a megl6v6 er6dftmdnyeketle kell rombolni,A szorosokhadihajdkszdmdrazdrtak,
kereskedelmihaj6k szabadonhaj6zhatnak.A dunai fejedelems6gekfelett
ugyancsaka nagyhatalmakv6llaltakprotektor6tust.D6l-Besszudbia€s ezzel
egyiitt a Duna teljes torkolatvid6keoszmdnk6zre keriilt, az oroszokinnen
kiszorultak.A b6kekdt6sut6n a n6gy hatalom(most m6r Ausztria is jelen
volt) megegyezettabban,hogy a pdrizsib6keszerz6d6s
b6rmilyen megs6rt1secasusbelli. A megal6z6bdke teh6t v6glegeshelyzetetteremtett.
P6rizsbanmdr az rij cs6szdr,IL Sdndorkiilddttei t6rgyaltak.Mikl6s 1855.
m6rcius2-an meghalt.Azt hfresztelt6k,hogy tingyilkos lett. Ez perszenem
volt igaz. De az k6ts6gtelen,hogy az orosznagyhatalomolyan sflyos veres6getszenvedett,amire mdr szinte szdzadok6ta nem volt p6lda.,,Meghalt"
- mondogatt6kegym6snakaz emberek.Mindenki tudta,kirdl van sz6.
Oroszorsz6gv6lsdgbakeriilt. A kijzvetlen ok a katonai veres€gvolt, de
nem lehetettszemethunyni a gazdasdgielmaradottsdg
felett, amelyeta veres6gszintdnnyilvdnval6v6tett. A fenn6ll6tdrsadalmirend 6talakit6s6tnem
lehetett tovdbb halasztani.Az orosz gondolkod6km6r sz6mosmegold6si
javaslattal6lltak el6, magaserktilcsiszinten,de a politikai c6lszerfsdgszempontjdb6l ellggf naiv m6don.Egyre tijbben hangoztattdk,
hogy 6t kell tdrni
a polg6ri rendre.A korm6nyzatszintdntiszt6banvolt azzal,hogy siirg6sen
reformokravan sziiks6gmindenteriileten,els6sorbana jobb6gyrendszer
kdrd6sdben,kiiltinben bekdvetkezheta k6osz.A kdzeli jtiv6nek kellett megmutatnia,milyen mdlyek lesznekezeka reformok,6s mennyibensegftik el6 az
polg6ri 6talakul6st.
eloddzhatatlan
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II. S6ndorreformjai
a lossAcvrelsznsanfrAs
86r mind sz6lesebb
kdrbenvdlt 6ltaldnossd
az a felismer6s,hogy az orszdgban
reformokatkell bevezetni,j6val kevesebben
l6tt6k, hogy ez a nyugatonm6r
fenn6ll6polgarirend6tvdtel6tjelenti.A polgrdrii{talakul6st,
azoknaka kereteknek a l6trehozds6t,amelyeklehet6vdteszik a kapitalizmusszabadkibontakozdsdt,ezzel pedig a nyugati hatalmakszintj6nekaz el€rflsdt,ami v6gs6fokon
a katonaiegyenjogris6gothozza
majdel. (Esez szflmitotta legink6bb.)Aszdzad
els6 fel6nekkdzpontiprobl6m6ja,Oroszorsz6g
ds Eur6pakett6ssdge,
vagyis
valamif6lesaj6tosoroszfejl6d6smegteremtdse
egytijrt6nelmipillanatraelddntiittnekl6tszott.Oroszorszdgnak
az eur6paifejl6d6simintdtkell ktivetnie.
Ez azonbannem is volt olyan egyszerfl.Hogy a jobb6gyokatfel kell
szabadftani,az nyilv6nval6,de hogy a kdzigazgatdsban,
a bfr6skoddsban
is
reformokatkell meghozni,az miir t6volr6l sem ilyen egydrtelmri.Az pedig
v6gk6ppnem, hogy ez a nyvgati, alkotm6nyosmodell Afieellt is jelenti
majd. Vagyisaz autokr6cialebont6s6t.A kormdnyzatikdrdkdnbeliil ez sz6ba semkeriilhetett.Elv6greAusztriais autokr6cia,az OszmdnBirodalomis,
mi6rt kelleneakkor itt vflltoztatni?Az alkotm6nyoss6g,
a rendi kiiliinbs6gek
felszdmoldsa,a tiirv6ny el6tti egyenl6s6g,a kdzteherviseldsegy6ltaldban
nem volt olyan nyilv6nval6 a korm6nyzatikdriik szdmdra,nem is beszdlve
a nemess6gr6l.
Ha pedig m6gsemkell mindenbenkiivetni a Nyugatot,akkor
Oroszorsz6gm6skdrd6sekbenis a saj6tliutjdtjdrhatja.E ktiriil a k6rd6skiiriil
bontakoznakmajd ki a viti4k6s a politikai harcok.
Reformokrateh6tmindenk6ppensztiks6gvolt. A kormdnyzatvezetli ezzel j6r6szttiszt6banvoltak. A nemess6gegy r1sze,bizonnyalj6val kisebb
r6sze,szint6nelfogadtaa reformokgondolat6t.Nagyobbr6szeszemben6llt
ezzel, a megszokottjobb6gyi rend fenntartdsilhozragaszkodott.A polgdri
rendenbeliil alig akadt olyan, aki saj6telemi drdekeitmegdrtettevolna.
A parasztokmeg csak azt tudt6k, hogy helyzetiik nagyon rossz,ennek az
urak az okai, a c6r pedig messzevan.

363

Alighogy Mikl6s lehunytaa szem6t,mdr megjelentekaz els6 eml6kiratok, az ij csiszdrnaksz6l6an,amelyeksziiks6gesnek
l6ttdk a jobb6gyreformot. A liber6lis ttirt6n6szKavelin mdr 1855-benbenyrijtott egyet, aztdn
Dmitrij Miljutyin, aki sokdighadiigyminiszterlesz, meg a szlavofil Koselev
1858-ban.A csdszdrriccse,Konsztantyinnagyherceg6s nagyn6nje,Jelena
Pavlovna nagyhercegn6is a reform p6rtol6i k6z6 tartozott.Az ij cs6szdr,
II. S6ndormagais bel6tta,hogy valamittennikell. 1856tavaszdna moszkvai nemessdghez
int€zettbesz6d6ben
kifejtette,jobb a felszabaditdst
feliilr6l
v6grehajtani,mint megv6rni,amfg majd a parasztokalulr6l megteszikezt.
Oroszorszdgban
nem volt forradalom,a rendszerktiliinben is megszokta6s a tdrsadalomis -, hogy mindenfeliilr6l jiin, akkor a reformoknakis innen
kell drkezniiik.
Az els6 memorandumokban
m6r felvet6diitt az alapk6rd6s,vajon a jobb6gyokatftildtulajdonnalvagy an6lktil kell felszabaditani.A szem6lyesfelszabadft6st
mi{r csaka nagyonkonzervatfvnemesekelleneztdk.A korm6nyzat
azonbanegyeldrenem t6rta fel a nyilv6noss6gel6tt szrinddkait.Titkos bizottsdgothoztakl6tte orlov hercegelndksdgealatt, aki az if,lamtan6cs
tagja
volt, azel6tta harmadikiigyoszt6lyvezetfje.A bizotts6gnakkonzervatfv6s
liber6lis tagjai egyar6ntvoltak, Muravjov gr6f, az dllami javak minisztere
az elfibbi csoporthoztartozott,Lanszkoj gr6f beltigyminiszter6s Csevkin
t6bornokkdzlekeddsiigyiminiszteraz ut6bbihoz,amint Rosztovcevgr6f is.
S6ndor 1857 els6 napjaibannyitotta meg a bizottsdgiildseit,amelyek
hossztiideig folytak. A kormdnyzat6s a nemess6g
mellett szdm6'ra
is az volt
a f6 kdrd6s,milyen kdrp6tl6stkapnaka ftjldesurak.A bizotts6gmindjdrtaz
elejdn meg6llapodottabban,hogy a jobb6gyokatszem6ly szerint fel kell
szabadftani,ezdrt pediga fijldesuraknakkdrp6tl6snemjdr. A reform r6szleteinek elk6szftds6vela beliigyminiszt6riumotbfztdk meg.
1857november6ben
Nazimovviln6i f6kormdnyz6azzala javaslattalfordult a csdszdrhoz,
hogy a felszabadft6s
fdld n6lkiil ttirtdnjen.S6ndorleiratot
intdzetthozz6,amelybenfelsz6lftotta,hfvjon tjsszenemesigyfil6seketareform megt6rgyal6s6ra,
alapelvk6ntitt m6g azt mondta ki, hogy a ftild a
ftildesuraktulajdon6banmarad,haszn6lat66rt
a parasztokpdnzszolg6ltati4ssal
tartoznak.Ezt a leiratot tdbb m6sik is ktjvette, 1857 v6g6n ezeket aztan
nyilvdnoss6grais hoztdk,tehdttudni lehetett,hogy a reform megindult.Minden keriiletbenbizottsdgalakult, amelynekkdt vdlasztottnemes6s k6t, a
korm6nyz66ltal kinevezett,a reformot helyesldnemesvolt a tagja. A bizottsdgoknekil6ttaktervezeteikkidolgoz6sdnak,
a titkos bizotts6gpedig F6bizottsdgn6venbizonyosm6rt6kigmfu a nyilv6noss6gel6tt mfiktidtitt. M6g
a baloldaliak,mint Herzen,is lelkesedtekaz iigydrt.
1858 6prilis6banKavelin megjelentetettegy tervezetet,amely szerint a
parasztoktulajdon6bakeriil mindenftild, amelyetbirtokolnak.Erre azonban
a jobb6gyk6rd6siigy6benbevezettlk a cenzir6t. Rosztovcevndgy h6napra
Ndmetorsz6gba
utazott,hogy az ottani,els6sorbanporosz rendez6sttanulmdnyozza.
Minthogy mindenkeriilet elk6szftettea magajavaslat6t,a rengeteganyag
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II. Sdndora jobb6gyfelszabadit6
manifesztummal
feldolgoz6sdraszerkeszt6bizotts6gokat
6llftottak fel. A javaslatokh6rom tfpusbasorolhat6k.A feketefdldeskormdnyz6s6gok
fbldesurainak
ajavaslata
az volt, hogy min6l kevesebbftildet adjanaka parasztoknak.
A kozpontiiparviddk javaslatai akdr az eg6szbirtokolt fttld 6taddsAtis lehet6nektartotti{k,de
magasmegvi{lti4stk6rtek, hiszen itt a plnzszolgdltat4sis magasvolt, a ftjld
nagys6gdt6lfiiggetleniil.A fiildnek b6v6benl6v6 sztyeppikormrf.nyz6s6gok
szint6nhajland6kvoltak tdbb fiildet dtengednia parasztoknak,
de ugyancsaka
k6rp6tl6s el6nytis rendez6s6tsiirgett6k.Sok javaslat az illlami parasztok
helyzetdneka mintdjdrakdpzelteel a reformot. Felvet6ddttaz is, hogy a
ftilddelval6 elldtdstfgy oldjdkmeg,ahogyazt M 1830-as6vekelej6nmegsz6llt rom6n fejedelemsdgekben
az oroszhat6s6gokelrendeltdk.Ez azt jelentette,hogy a megmriveltfdld kdtharmadr6szea parasztokkezlre keriil.
A szerkeszt6bizotts6gok
6l6re Miljutyin hadiigyminiszterfl1r6t dllitottiAk,aki beliigyminiszter-helyettes
volt, magais a reformokhfve. 1859tavaszdnkezdt1kmeg a munk6t.A reformokhfvei parasztitinkorm6nyzatbevezet€sdtl6tt6k sziiks6gesnek,a biirokrat6k meg akartak maradni az eddigi
paternalisztikusmegold6smellett.Az tjnkorm6nyzatfogalmdbanrejl6 alkotmi4nyosmozzanatotm6g Miljutyin semhelyeselte.
A nemesiv6lem6nyekiisszefoglal6sa
nagy mozgol6ddstkeltett k6riikben,a kormdnyzatsietvekijelentette,hogy a bizotts6gokcsaka region6lis
k6rddsekettdrgyalhatjdkmeg, orsz6gosannem hangolhatj6kdsszev6lemdnyiiket. A nemesittibbsdgegyreink6bba biirokr6ciaellen fordult, amely
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mdr elkdteleztemagilt a reform mellett,6s egyenesenkommunizmussalv6doltdk 6ket.
A szerkeszt6bizottsdgok1860 okt6berdrebefejeztdk munk6jukat, az
anyagmost a F6bizotts6gel6 keriilt, amelynekKonsztantyinnagyhercegvolt
az elndke. 1861 janu6rj6bana tewezetetaz flllamtandcshoz
tov6bbftottr{k.
S6ndorkifejtette, hogy amit meg lehetetttenni a fiildesurak6rdekdben,azt
megtett6k.Az 6llamtan6csn6hdny r6szletk6rddsben
m6gis tal6lt m6dot a
javft6sraa nemesekszempontj6b6l.
1861.februdrI9-6n, azazmilrcius3-6n,
tr6nra l6pds6nek6vfordul6j6nfrta al6 a asdszi{ra reformot, kihirdetdsdvel
azonbanm6g hi{rom hetet v6rtak, hogy a biijti iddszakbankeriiljtin rd sor,
mert f6ltek a parasztokmegmozduldsait6l.
A reform kdt6vesdtmenetiid6t szabottmeg, ezalattkellett az 6n. szabdlyzati iratol<atmegalkotni,amelyekaz adotthelyzetet6s a tov6bbi teend6ket rtigzftett6k.A k6t 6v eltelt6velkiithett6kmeg a parasztoka szerz6d6seketa fijldesurakkalaz 6tadand6fdld 6s a k6rp6tl6sk6rdds6ben.Amfg ez
nem tdrt6nt meg, a parasztokideiglenesenlekdtdttekvoltak. A szerz6d6sek
megktitds6rea nemesekktjziil bdkektizvetft6ketneveztekki, ha ezek trils6gosana parasztokdrdekeittartott6kszemel6tt, 1864-benlev6ltottdk6ket.
Az alapelv az volt, hogy a parasztoklakhelyiiket6s a h6ztelketminden
k6rp6tl6sn6lkiil megkapjdk.Ami a szdntdfiildetilleti, az orszdgot3 tivezetre
6s ezen beliil 4-9 r1gi6n osztottdkfel, s ezekbeneltdrdenszabtdkmeg a
parasztoknak;juttatand6
maximumot6s minimumot.A feketefcildes6vezetben 2 314gyeszjatyina6s IIII2 gyeszjatyinavolt a fels6 6s az als6hatdr,a
termdketlensztyeppidvezetben12 €s 6 gyeszjatyina.A k6sdbbittirt6netir6s
kiderftette,hogy a gyakorlatbana parasztoka maximdlismennyis6getkapti4k,olykor m6g ann6lis tiibbet,kevesebbetcsakritkdn, 6s m6gisvesztettek
addig birtokolt fiildjiikb1l. Ez azt jelenti, hogy ezeketa hatdrokateleve a
ftildesriri drdekeknekmegfelel6enszabtdkmeg. Forma szerint a fdldesriri
kdrp6tl6saz fitadottfdld utdnjrirt, val6j6banazonbanaz elmarud6jobb6gyi
szolgdltatdsok6rt
k6rp6tolti{k6ket.
A megv6lt6siszerz6d6sek
megktit6seutdn, amennyibenmindk6t f6l beleegyezett,a kdrp6tl6sidsszeg20Vo-dta parasztoknakkellett kifizetniiik, a
SOVo-ot
a fijldesurakkamatoz6dllamktitv6nyekben
kaptr{kmeg, ezeketid6vel n6v6rt6kbenkisorsolt6k.Nyilv6nval6 volt, hogy a teljes megvdltdsi
dsszegeta parasztokk6ptelenekvolndnakkifizetni, de az 6llamnak sincs
annyi p6nze,hogy ezt egy tisszegbenmegadjaa frjldesuraknak.Az osztrdk
6s a poroszrendszertvett6k6t a kiitv6nyekkel.A megv6lt6snagy r€szdttehdt
az 6llammegel6legezte,aparasztokpedig49 €veniltftzett€kezt az iisszeget
6s kamataita hat6s6goknak.(Majd az 1905-dsforradalomttirli el ezeketa
terheket).
A k6rp6tl6s2OVo-6t
a fdldesurakolykor elengedtdk.Amennyibbncsak a
ftildesrir kfvdnta a szerz1ddsmegktit6sdt,6s a parasztoknem, ezt a 2|Vo-ot
semkellett kifizetni. A megvdltdstisszeg6trigy sz6mftottdkki, hogy a p6nzszolg6ltat6sra,
tehdt obrokra 6tsz6mitottiisszesszolgdltat6st67o-kalt6k6sftett6k, ebb6l az tisszegb6lkellett a megfelel6 szdzallkot kisz6mftani. Ha
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a parasztokmegel6gedtek
az addigbirtokoltf6ld257o-6val,
nemkellettmegvdltdst fizetniiik. Az igy kapott fdldeket nevezt6kkoldustelkeknek.
A szerz6d6sekmegkdtdseeleintenem volt kdtelez6,amikor ezt 188l-benkiitelez6v6 tett€k, a parasztokr1vo-a mdg mindig az ideigleneslektit6tts6g ttllapot6banvolt. 1864janudrjdbanpedig m6g kiizel 6 milli6 parasztgazda
nem
irta al6 a szerzfid€st.
Hogy a szolgdltatdsokat
6s nem a fdldet vettdk figyelembe,az kideriil
abb6l is, hogy a megvdlt6sidsszegj6val magasabbvolt a fiild forgalmi
6rdn6l.Egy 1906-bankdsziilt kimutat6sszerinta nem fekete fdldes teriiletekena megv6ltdsidsszeg340 milli6t tett ki, ugyanakkora forgalmi dr csak
180milli6t, a feketefiildes teriiletekena megfelel6tisszeg341 milli6 6s zg4
milli6. csak a nyugati kormdnyz6s6gokban
volt az dsszegegymilli6val kevesbbba fdld6rn6l, mert itt mdsk€nthajtottdk v6gre a reformot. Err6l a
lengyelekkelkapcsolatbanm6g lesz sz6.
A reform 6rtelm6bena parasztokvagy megtartottiikaddig birtokolt
ftildjiiket, vagy annak egy r€szdt6tvett6k.Az els6, l8zz-es orJz6gosmezfgazdasdgidsszefrdsb6l
tudjuk, hogy v6geredm6nyben
a parasztokt6bb
mint 14 milli6 gyeszjatyin6valkevesebbftildet birtokoltak,mint a reform
el6tt. A fekete fiildes kormdnyz6sdgokbanolykor a fiild egyharmaddt
vagy ann6l is tiibbet vettek el t6liik. Eg6sz6benmintegy 25vo-kalkevesebbfiildet kaptak a parasztok,de ez a mezlgazdas6gitivezetekszerint
er6senkiiliinbtizhetett.
A parasztok6rthet6ellen6rz6sekkelfogadtdka reformot, hiszenaz els6
k6t 6vbenmdg ugyanrigykellett teljesfteniiika szolg6ltatdsokat,
mint addig.
Hfrek jartak,hogy a csdszdraz eg1szfdldet nekik adta,amit birtokoltak,d1
a fdldesurakezt eltitkolt6k. Nem egy helyen komolyabbzavargdsokis t6madtak.Bezdnafalubankatonasdgotkellett kivez6nyelnia parasztokellen,
a sortfiznekitt 102 parasztesett dldozatul.A szerz6ddsek
megktitlse az6rt
is haladtlassan,mert a parasztoka szdmukrakedvez6bbcs6sz6rimegold6sra
vdrtak, s csak amikor kideriilt, hogy erre nem sz6mfthatnak,
akkor egyeztek
bele a szerz6d6sek
megkiit6s6be.(Minthogy a parasztoknakaddig ciat tereszt- 6s atyai nevtik volt, sok esetbena fdldesrirnevdt vettdk fel vezet6kn6vk6nt.)
A cs6sz6ricsalddjobb6gyain6la reformot1863-banhajtottdkv6gre,itt a
szerzddlsmegkdt6sek6telez6 volt, 6s 6ltal6bana p6nzjfuad6kt6k6sf't6s6t
jelentette.1866-bankeriilt sor.areformrc az egy1bk6nta fdldesfriakndlel6nyiisebbhelyzetbenl6v6 dllami parasztokn6l,
akik vdlaszthattaka megv6lt6s
vagy tovdbbrais az obrok fizet6sek6zdtt. ,4.ltal6banaz el66bi meloldrdst
vdlasztott6k.A katonaitelepeketSrindorfeloszlatta.
Hozzd kell tenni, hogy ahol fenndllt a faluktiziiss6g,az obscsinavagy
mir, ott ez tovdbbrais megmaradt.Bdr a parasztif6ld mennyis6g€tgazdds6gokszerintszabt6kmeg, a fiild mdgis az obscsinahaszn1latilban
maradt.
Ahol nem volt obscsina,6s ez az eur6pu teriilet nagyobbrflszfitjelentette,
ott a telkesbirtoklds volt drvdnyben.
A jobbdgyreformmalsenki sem volt megel6gedve.
A parasztokkevesel-
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lettdk a megkapottfdldet, m6g ha azonosvolt is az addig birtokolttal, a
amelyetelszenvedtek.A ftildesfdldesurakpedig sokallottdka vesztesdget,
riri birtok teljes felosztdsdra az els6 id6kben m€g a forradalm6roksem
gondoltak,nemhogy a hat6sdgok.A jobb6gyreformotfeliilr6l val6sitottiik
meg, felemdsjellegfi volt, de nagyjdb6lmegfelelt annak,ahogy a k6rddst
egy6bkelet-eur6paiteriiletenrendezt6k.
A ZEMSZTV6K
A reform 6rtelmebenparasztitinkorm6nyzatotvezettekbe a falvakban6s a
j6rdsokban.A parasztokegym6sktizti vit6iban els6 fokon a maguk kdziil
v6lasztotteliilj6r6, a bfr6 ddntiitt, fellebbviteli bfr6s6gk6ntvagy egy6b
iigyekbenmindenjdr6sbanl€tezettbir6s6g,amely a szok6sjogszerint it6lkezett.Az obscsinakollektfv felel6ss6ggeltartozotta megv6lt6s6s az ad6k
fizetds€lrt, azutazdsra,a falub6l val6 elt6vozdsraazadtameg az enged1lyt,
s ezt meg is tagadhatta.Az fr6sosiigyint6z6sa j6r6sonk6ntkinevezettjegyz1
feladatalett.
A j6r6s k6rd6seezzel rendezflddtt,de h6travolt a fels6bb kdzigazgat6s
iltalakitilsa,hiszenaz mdg a Katalin 6ltal hozott ttirv6ny szerint mfikddtitt.
munk6j6ta
1860-banMiljutyin kapottmegbfzatdst,a
reform el6k6szft6s6re,
A
rend6rsdget
iltszewezt€k,
vezet6sealatt mfikiid6 kiiltjnbizotts6gsegftette.
kinevezettiszpravnyik(elttlj6r6) keriilt az egyesegys6gek6l6re. 1863-ban
tdrgyaltaa k6rd6staz 6llamtan6cs,ahol felvet6dtitt,hogy a v6laszt6sokhoz
egysdgeslist6kat k6szftsenek-e,vagy rendek szerintit. Az dllamtandcsaz
ut6bbi mellett ddnttjtt.Az is k6rd6sesvolt, hogy a korm6nyz6sdgtzemsztvo
elndkevdlasztottemberlegyen,vagyaz ottaninemess6g
el6lj6r6ja,marsallja, itt S6ndorddnttjtt az ut6bbi mellett. Az 6llamtan6csegyik tagja azt is
felvetette,hogy az iinkorm6nyzatoktdrgyalhass6kmeg az dllami koltsdgvet6st, de ezt az 6llamtan6cselutasftotta.Altal6banmindentkertiltek, ami valamifdleorsz6gosparlamentre
eml6keztetne.
S6ndorv6giil is 1864-benirta al6 a helyi kozigazgatdsr6lsz6l6 ttirv6nyt,
v6az irn. zemszno-tdrvinyt.Ez a keriiletekben6s a korm6nyz6s6gokban
lasztotttestiiletekethozottl6tre, ezeketneveztdkzemsztv6knaft.
A keriiletekben h6rom kriridbanvdlasztottak,a nemesek,a v6rosiak6s a parasztokktirid;jdban.
Az els6 ktiri6ban minden nemes v6laszt6volt. A m6sodikban
bizonyos cenzushozkittittt6k a v6laszt6jogot,a parasztikriridbanpedig
hdroml6pcs6s
volt a v6laszt6s:az egyesparasztgazd6k
elektorokatv6lasztottak, 6s azok v6lasztott6kmeg a keriileti zemsztvoparasztitagjait. A kormdnyz6sdgizemsztv6ktagai az egyeskeri.iletizemsztv6kv6lasztottjaib6l
kertiltek ki. Ez term6szetesen
a vagyonosoknakjelentett el6nyt. Az els6
6vekbena tdrv6ny drtelmdbenmegv6lasztotttagok ktiztil a keriileti zemsztv6kban a kiilddttek 427o-avolt nemes,38Voparcszt,l0,5Vov6rosi 6s 6,5Vo
pap. A korm6nyz6sdgizemsztv6kban
a megfelel6ar6nyok74, 10,5, ll 6s
47o.Kdzdpszintenteh6ta parasztokm6g rigy-ahogyk6pviseltett6kmagukat,
de a kormdnyz6sdgbank6pviseletiik mdr messzetdnylegessz6mar6nyuk
alatt maradt.
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A zemsztvo eb6del (Mjaszojedov kdpe)

1865janu6rj6bana moszkvaikorm6nyz6si{gizemsztvo270:36ar6nyban megszavazott
egy feliratot, amely azt kdrte,hogy orsz6gosszintenis
hozzanakl6tre villasztott gyfil6st. A szentpdterv6rizemsztvo ezt hatdrozatbanmondtaki, 6s ugyandgyszigorrimegrov6stkapott ezdrt, mint a
moszkvai.
A zemsztv6kfeladatavolt a szok6sosadminisztratfvteenddkmellett teriiletiikiin a rend fenntartdsa,a ktizeg6szs6giigy
6s a ktjzoktatiismegszervez6se.Ebbena korszakbana zemsztv6kban
avezet6nemesir6tegfelhaszn6lj6l6tdnek6rdek6ben.
ta e lehet6s6geket
a lakoss6g
A zemsztvosajdtkebel6n
beliil l6trehozottegy vezet6sdget,amely az lvente csak egyszer,meghati4rozott id6re iil6sez6zemsztvonevdbenvfllalta a vlgrehajtdst.Ehhezpersze
az 6llam helyi kiizegeineka tdmogatilsdra
szorult.
Az orszdgosgyril6srevonatkoz6ig6nyt m€ga viszonylagliberdlisnemesek kiiziil is ttjbben ellenezt6k,mert att6l feltek, hogy ezen a gyfil6sena
nemessdgtrilsrilybakeriilhet. A fttldbirtokosokzdmepedig fdltette kiv6ltsdgait, amelyekj6 r6sze a jobb6gyreformut6n is fennmaradt.A reformok
jdtkidolgoz6s6ban
Cserkasszkij
herceg6s Koselevmellettjelentdsszerepet
sz6 Szamarina moszkvaiszavazdsnifl
a kisebbsdghez
csatlakozott,mert rigy
vdlte,amfg a n6p mfiveletlen,nem szabadilyen testi.iletet
l6trehozni.A halad6 6s fonadalmi drziiletfiekpedig att6l tartottak,hogy akkor az attobrdcia
helydt a nemesioligarchiav6ltja fel, az pedig m6g rosszabb.
A viszonylagleghalad6bbint6zked6sa bfr6s6gi szervezetreformja volt.
M6r I. Mikl6s idej6ntiirt6ntekerreel6kdsziiletek
a kodifik6ci6val.1861-ben
hoztak l6tre el6k6szit6bizottsdgotaz igazs6gigy-miniszt6riumban
6s a m6-
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sodiktigyoszt6lyon.
Rdszletesen
tanulm6nyoztd/raz eur6paiigazs6gszolg6ltat6sszervezete,es ezt figyelembeis vett6k.A tervezeteta Szen6tus6s az
6llamtan6csegyardntmegvitatta,S6ndor1864v6gdnirta al6.A k6t f6v6rosban m6r a kovetkez66vbenbevezett6k,s azuti{nfokozatosankiterjesztett6k
a tttbbi teriiletre.A ttirv6nS ha nem is hangoztatta,gyakorlatilagelismerte
a tiirvdny el6tti egyenl6s6get,mert az igazsi{gszolgdltatdst
rendi hovatartozdst6lfiiggetlentil l6tta el.
A ttirvdny minden kormdnyz6sflgban
ldtrehozottegy bfr6s6got,fellebbviteli hat6s6gk6ntpedig tizbir6sdgi kamardt.Innen a Szendtuspolgrdrivagy
bf,ntigyi oszt6ly6hozlehetettfellebbezni,mint legfels6bbbfr6s6ghoz.A k6t
osztillya semmit6sz6kfunkci6j6tis ell6tta,sziiks6geset6negyiittesiil6sben.
A f6hivatalnokokbriniigyekbena Szen6tusbfni.igyi oszt6lyael6 keriiltek
els6 fokon. Az 6llamellenesbfiniigyebe l872-bena Szendtuson
beliil kiilijn
sz6kethoztak l6tre, ahonnana k6t osztillyegyiittesiil6sdhezlehetettfellebbezni. Az egyhazi6s a katonaibfr6s6goknem vdltoztak.A parasztokvitds
iigyeibenmegmaradtaka j6r6si bfr6s6gok,amelyeketrn6g a jobbdgyreform
hozottl6tre.
A sz6palapelveknek
azonbanelevevolt n6hrdny
hi6nyossdga.
A biintet6
ttirvdnykdnyv 1. paragrafusakimondta,hogy a kdzigazgatdsihat6s6gok
bfr6i ft6let ndlktil is szdmfrzhetnek
embereketSzib6ri6bavagy m6shov6.
Ugyanezenkii?igazgatdsihat6s6gokle is tart6ztathattakembereketbfr6i
ft6let n6lkiil. Allami hivatalnokokatcsak a feljebbval6kengedelm6vellehetettperbefogni. A keriiletekben3 6vre villasztottbdkebfr6kmriktjdtek,
akik kisebbbi.intet6seket
is kir6hattak.T6liik akormdnyz6s6gibdkebfr6khoz lehetett fellebbezni.A j6rdsi bir6s6gok6s a b6kebirik int6zm6nye
joggyakorlatb6lvettek dt) val6jdbanmdgis egy(amelyetaz angolszdsz
fajta rendi bfr6sdgotjelentett, hiszengyakorlatilagcsak a parasztoktigyei
ben int6zkedtek.
A tiirv6ny n6h6nyegy6bvonatkozdsban
viszonthalad6volt. Az elft6ltek
megb€lyegz6se,
vagyis testi megcsonkft6sa
ezentld'l
tilos volt, a botbiintet6st
pedig csaka parasztokeset6benlehetettelrendelni.Abfr6kat azigazsilgigyminiszter nevezteki, 6s ehhezmegfelel6jogi k6pzetts6gis sziiksdgeltetett.
A bfrak j6 fizet6st kaptak, hogy ezzel is dtjdt illljdk a korrupci6nak,6s
elmozdfthatatlanokvoltak. A tr4rgyaldsok
sz6beliek6s nyilv6nosakvoltak,
mig azeldtt sz6beli t6rgyal6snem ldtezett, a perek fr6sbanfolytak. Bfintigyekbenbevezett6k,ugyancsakangolsz6sz
minti{ra,az eskiidtbfr6sdgint€zm6ny6t.A viszonylagalacsonycenzussal
megv6lasztott
iiln6kdkfeladatalett
a bfintissdgvagy drtatlansdgeldtintdse,az elndkl6 szakbir6feladataa konkr6t biintet6skiszabdsa.Az eskiidteka t6rgyal6sidej6nrend6rifeliigyeletalatt
6lltak, ez egyrdsztv6delmiiket szolgillta,m6g ink6bb pedig azt, hogy ne
lehessen6ket megvesztegetni.
A nyilv6nos tdrgyalils,kiildniisena bfiniigyekben,sztiks6gess6
tette a felek iigyv6di kdpviseletdt.Ennek megfeleldenaz iigyvddek sz6magyorsan
n6tt, az tigyvddi foglalkoz6skeresett6s el6kel66rtelmis6gikarriertjelentett.
Az tigyv6ds€ghez
is term6szetesen
egyetemijogi k6pzetts6gre
volt sziiksdg.
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Ezzel a tiirv6nnyeljutott Oroszorszdga legkiizelebbahhoz,amit akkor
jog6llamnakmondtak.A tov6bbiakban
Eur6p6ban
majdmegl6tjuk,hogy milyen korldtoz6sokat
vezettekbe ezena t6renis, megintcsakelt6volodvaa
jogdllamis69t6l.
oKTAil,SI,VARoSIEs ueosEneGREFoRM
Az egyetemik6pesftdsmegkiivetel1se
az igazs6giigyben
felvetetteM egyetemi oktat6s,s6t 6ltal6banaz oktatdskdrd6sdt,vagyisbizonyos,megintcsak
eur6painorm6k szerinti reformjdt.Az egyetemireform mdr viszonylaghamar megkezdddittt.
1855november6ben
megsztintettdk
az egyetemifelv6tel
b6rmilyenkorl6toz6s6t.1857-t6lism6ttanftanilehetettaz ew6pai6llamok
jogrendszerdt,
s6t 1860-t6lkezdvea fioz6fi6t is. Mindketr6tmeg Mikl6s
idej6bentiltott6k be. A felv6telivizsga6s a tandij viszontmegmaradt,
s ez
tobb egyetemendi6ktiintet6seket
vdltott ki, amelyekbeszakmaikifog6sokis
belej6tszottak,
pl. a tandrokhidnyosk6pzetts6ge
egyesszakokon.1861jrinius6banPutyatyin kijzoktatdsiigyi minisztert felmentett6k,n6h6ny professzormiatta mondott le az 6ll6sdr6l.Golovnyin,az 6j miniszter valamelyest liberdlis volt, az 6 miniszters6geidejdn dolgozt6kki az egyetemireformot, 1863-banhagyta j6vd a csdszdr.Ennek 6rtelm6benaz egyetemek
nagyobbauton6mi6tkaptak, mint amilyent valaha 6lveztek.A rektorokat,
s6t az egyetemitandrokatis a professzorokmaguk vdlasztottdk.Ezt a v6laszt6sta miniszternekkellett meger6sitenie,
de ez sok6igcsak formas6g
maradt.A tankertiletivezet6kjogait a statftum cstikkentette,a tov6bbrais
meghagyottkur6toroknakpedig gyakorlatilagalig maradt belesz6ldsukaz
egyetemektigyeibe.
Az 1864november6ben
kiadott ktizdpiskolaistatrituma Thun-fdleausztriai reform mint6jdraa gimn6ziumokmellett lltrehozta az ugyancsak8 oszt6lyosredliskoldkat.
A gimndziumokban
tov6bbrais a latin 6s a gdriig volt
a fftantfugy, a re6liskol6kbanviszont a termlszettudom6nyok
6s a modern
nyelvek. Mindk6t tfpusbanfeldllitottak liun.algimndziumokat,ezek csak az
els6 n6gy osztfllyraterjedtekki. A felv6teln6la rendi megkiikinbiiztet6s
tilos
volt. Az addigmegl6v6keriiletiiskol6kb6l(1865-ben416 ilyen volt) algimn6ziumokatvagy k6toszt6lyosfalusi egyhdzkdzslgriskoli{katalakitottakki.
1864jrilius6banhozt6kmegaz elemi iskolai statritumot,
amelyaz alapfokri oktatdst- megint csak rendi kiilonbsdg n6lkiil - mindenki sz6m6ra
el6rhet6vdtette.Az oktat6stdrgyaaz irds, olvas6s,hittan 6s a sz6mtanelemei. A hittant csak pap oktathatta.A tanft6k kinevez6s6ta keriiletekbena
keriileti iskolasz6khagytaj6v6, amelybena beliigyminiszt6rium
6s a szent
Szin6dusk6pvisel6jemellett a zemsztvok6t tagja is r6sztvett. A korm6nyz6sdgiiskolasz6kbena korm6nyz6,a helyi piispiik, az oktatdsiigazgat6mellett ugyancsakkdt zemsztvotagvett rdszt.
A zemsztv6ksajdtad6katis kir6hattak,b6r behajt6sukraaz illlami k6zegekrevolt sziiks6giik.A k6pz6ddttjdvedelem5lvo-6t 6llami teenddkell6t6sdrakellett forditaniuk.M6g fgy is jelent6sdsszegeket
tudtakkiilteni iskol6k
lltrehozdsdra6s fenntartdsdra.
A konzervatfvokkifogdsolt6k,hogy ezekben
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az iskol6kbana hittant nem tanftj6keldggdj6l, ennekellendreezek az iskoldk egyre gyarapodtak,a szdzadvdg9resz6mukmeghaladtaaz egyh6il<62'
s6gi iskol6k6t.
A cenzir6t 1860-bankiv ontdkaz oktatdsiigyi minisztdriumhat6skiirdb6l,
hoztak l6tre. Ezt 1862-bena beliigyminisz6s kiiliin cenzori igazgat6sdgot
tdrium al6 rendelt6k,de a ki.ilijn katonai 6s egyh6zi cenzira tov6bbra is
volt.
mfiktidtjtt. Ez azonbanm6r csak ut6lagos,bi.intet6cenzrira
soriintudni lehetett,hogy ez a v6rosi
MAr a zemsztvoreformel6k6szft6se
kdzigazgatilsk6rd6s6tnem oldja meg Ez6rt 1862-bena beliigyminiszt6rium
ahol megint figyefelsz6lit6stkapott egy fj v6rosi ttirvdny el6k6szft6sdre,
lembe vettdk az eur6paimegold6sokat.1866-bant6rgyaltameg az 6llamtan6cs,de csak 1870-benlett bel6letdrv6ny.
Ennek 6rtelm6bena k6t f6v6ros6s a nyolc legnagyobbl6leksz6mriv6ros
korm6nyz6sdgirangraemelkedett,a tiibbi keriileti szintre. Mindegyikben
(,,vdrosvdrosi dumdt vdlasztottak.A dumav6lasztottameg a polgi4rmestert
(uprava),
de
tulajdonk6ppeni
mint
a
zemsztv6kban,
f6") 6s az int6z6sdget
vezet6j€t,a gradonacsalnyikot(v6rosvezet6)a beliigyminiszternevezteki.
azzalajoggal, hogy erre a tiszts6grekdt f6t
Csaka k6t f6v6rosrendelkezett
javasolt, s kriziiliik a csdszdrnevezteki az egyiket.
A dum6bacsak azt lehetettbev6lasztani,akinek hdztulajdonavolt, vagy
kereskedelmiad6t fizetett.A poroszparlamentben6rv6nyeshdromoszt6lyos
v6laszt6sirendszertvezett€kbe. Ennekl6nyege,hogy a v6laszt6kataz 6ltaluk kifizetett ad6 nagys6gaszerintsorolt6kbe. Az ad6 teljes iisszeg6th6rom
azok saj6t
rdszreosztott6k,akik az egyharmaddtfizettdk,a leggazdagabbak,
kriri6jukbanvdlasztottak,a mdsodikosztdlybatartoz6,kdzepesdsszegetfizet6k szint€nsajdtkriridjukban,6s a legkevesebbad6t fizet6k, teh6t a nagy
ttibbs6gugyancsaksaj6tkriri6j6ban.Att6l fiiggetlentil,hogy a kriridk l6tsz6k6pvisel6t
ma messzenem volt azonos,mindh6romoszt6lyegyenl6szdmld
v6lasztott,ami term6szetesen
a gazdagokfiil6ny6t biztosftotta.A dumatagjainak a szdmdta lakoss6gszdmdnakmegfelel6enszabt6kmeg, rigyhogy
eldfordult, hogy kisebb v6rosokbanaz els6 oszt{ly bettilthetdhelyeinek a
szdmanagyobbvolt, mint a v6laszt6k6,akik teh6tsaj6tmagukonkfviil m6g
m6st is k6nytelenekvoltak megv6lasztani.
ad6t vethettekki,
A v6rosi dumdkhat6sktirehasonl6a zemsztv6k6hoz:
s ebb6l fedeztlk a viirosrend6szet
teend6it,ktivezetet6pitettek,ezzel javitottik
a v6rosiktjzriti kOzlekeddst,
az eg€szs€giigy
€s az iskolaiigyis hozz6juktartozott. A vdrosidumdktagjaiperszeels6sorban
a viirosi lakosokb6lkertiltekki,
a nagyviirosokkivdtel6velnemesekalig voltak kdzttik,ez5rta zemsztv6ktevdkenys6gdhez
kdpesta v6rosok6elmaradt,nem tudtak olyan liber6lis irdnyri aktivitdstkifejteni, mint azok. A k6t f6v6roskiv6tel6vela sz6zadfordul6ig a legtdbbv6rosbanmdg az utcdk kiktivezds9resem kertilt sor.
Ahhoz k6pest,hogy a krfmi h6borriels6sorbana katonaielmaradotts6got
tette nyilv6nval6v6,az emiattsziiksdgeshadiigyi reform v6ratottmag6ra
teh6t ezt kellett
a legtdbbet.Nyilvdn a26ft, mert ez tfrnt a legfontosabbnak,
Miljutyin, aki 1861-benlett hrisz6vre hada legalaposabban
el6kdszfteni.
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tigyminiszter,mir a hatvanasdvekbenmegkezdtea reform el6k6sziileteit.
1864-benaz eglsz birodalmat 15 katonaiktjrzetbeosztotta,ezekbenkellett
egyeldrem6g toborz6ssala megfelel6l6tsz6mrikaton6tki6llftani. Az kideriilt, hogy a tartal1k csak a besorozottakldtsz6mrinak25%o-6val
ntivelhet6
(mfg Poroszorszflgban
a hdrom 6s f6lszeresdre,
de m6g Ausztridbanis k6tszeres6re).
1867-bena minisztercsdkkentette
az iigyosztillyokszdmdt,6s
megsztintettea ttiz6rsdgmdg I. P6ter6ta hagyom6nyoski.ildn6ll6sdt.
Miljutyin katonaiktiz6piskol4kat
is szervezett,
1500hallgat6val,ezekvoltak
a legkorszerfbbekaz egdszorsz6gban,a term6szettudom6nyos
tantrirgyak6s
perszea matematikamelletta modernnyelvekoktati4sa
is fontoshelyetkapoft.
A katonaif6iskol6kdvente600 tiszt k6pz6sdtbiztositottdk.A kor6bbi kad6thadtesteketfelszdmolt6k,csak az udvari apr6dok6thagyt6kmeg.
Az L870-71-esporosz-francia hdboni tapasztalatairijabb reformokra
kdsztettdkMiljutyint, s b6r egyre ttjbbenti{madti4k,a csdszdrkitartott mellette. Vdgtil is 1874-remegsziiletetta hadseregreform,
amely gyokeresen
megvifltoztattaaz addigi rendet.A tdrvdny kimondta,hogy 20 6ves kort6l
mindenf6rfi hadkdteles.Ez al6l kiv6telt k6peztekazok,akik a sztil6k egyetlen gyermekeivagy unok6i,vagy sajdttestv6riiketkell eltartaniuk,vagy egy
fitestv6riik m6r katona.A sorszolgil,at 6 6v, uti{namdg 9 6vig tartal6kban
van az illet6. Az eddigi 20 6ves katonai szolg6lathozkdpestez mdr j6val
kevesebb.A sorszolg6latidejdt cstjkkentette
a mfivelts6gicenzus.Akinek
volt elemi iskolaiv6gzetts6ge,
csak4 6vetszolg6lt,kiiz6piskolaiv6gzettsdggel2 6vet,egyetemi v6gzetts6gesetdna szolgillati idd fdl 6vre csiikkent.
A bfr6sdgireformhozhasonl6an
a katonaiis felsz6moltaa m6gmindigmegl6v6 rendi ki.ikinbsdgeket.Hogy a reform hatdkonyabbd6s iit6k6pesebbd
tette a hadsereget,
az m{r h6rom6vvel a reform meghozatalauttn,az orosztordk hdbonibankideriilt.
Ezek voltak tehdt azok a reformok, amelyeka ktjvetkez6majdnemf6l
9vszdzadra
megszabt6ka fejl6ddsmenet6t.A Kelet-Eur6p6ban
legk6s6bbaz
1860-as6vek vdg6remegval6sftott,
ugyancsakfeltilr6l hozottreformokhoz
k6pest(az Oszm6nBirodalom kiv6tel6vel)ez kevdsnektfinik. Ha azonban
a kor6bbi helyzethezm6rjiik, amelyetaz el6z6 fejezetbenmegismerhetttink,
m6gisjelent6sel6rehalad6s
volt. Megszfinta jobb6gyrendszer.
Ahol az obsjobb6gyok
csinamegmaradt,a volt
nemjutottak teljesenszabadfttldtulajdonhoz, hiszen a kiosztott fcild csak a hasznillatukbanvolt, elidegenft6s6t
pedigsrilyosankorl6tozt6k,s ez - ha kisebbm6rt6kbenis - a nemobscsin6s
tertiletekreis 6rvdnyesvolt. Perszea szabadfdldtulajdonmegszerz6se
nem
iitktjzdtt akad6lyokbaakkor, ha a kell6 t6ke rendelkez6sre6llt. Az biztos,
hogy a paraszts6gteljes egyenjogrisit6sa
nem ttjrtdnt meg. A korm6nyzat
ragaszkodotta parasztokfeletti paternalisztikusgydmkod6shoz,
mert dretleneknektal{lta 6ket az iin6ll6s6gra
. Ez egydbk6ntmegfelelta val6s6gnak,6s
ezen csak a parasztokkulturdlis szinvonaliinakemel6sdvellehetett volna
segiteni.Ebbenaz irdnyb3ntcirt6ntndmi el6rel6p6s,ktiliindsena zemsztv6k
tev6kenys6ge
nyom6n.Am a mikl6si korszaknakaz az alapelve,hogy a
parasztokatnem szabadtanftani,mert akkor rebelliseklesznek,kimondatla-
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nul m6g ebbenaz id6szakbanis 6rv6nybenmaradt.A mi fogalmainkszerint
iskolakdteles
koni gyermekeknek
mindijssze27%o-ajdrtiskoldbaa szdzadfordul6n.Az6rt kell a mi fogalmainkrahivatkozni,mertaz oroszkormi{nyzat
az iskolakdtelezettsdget
v6giil is nem vezettebe, perszenemcsakideol6giai
megfontoldsokb6l,
hanemegyszerfien
anyagiak6s kell6 l6tsz6mrioktat6szemllyzet hfj6n. A zemsztvo-6s a vdrosi ttirvdny azonbanlegaldbba helyi
<inkormdnyzatbizonyos
elemeit megteremtette,
a bfr6s6gi6s a hadiigyi reform pedigkomoly l6p6seket
tett a teljes6llampolg6ri
egyenl6s6g
ir6nydban.
Az alkotm6nyos6llamis6gtov6bbrais vi{ratott magdra.Az rij keretek szfikdsek maradtak,de valamelyesmozg6sszabadsilgot
mdgisadtak.

Nagyipariszigetekaz agrdr6ce6nban
ELMARADOTT MEZ6GAZDASAG

Nyilv6nval6, hogy az adottkeretek 6ttekint6seutdn azt kell el6sztir megvizsg6lnunk,milyen volt a gazdasdg
6s f6k6nt a tdrsadalomhelyzeteaz ij
kdriilmdnyekktjzott.
A jobb6gyreformut6n a foldmfiveldsben
tovdbbrais az elmaradotth6romnyom6sos
gazd6lkod6s
uralkodott.Vagyisa fiild egyharmada
egy 6vig
nem termett semmit. A parasztoka falu hatdrdbanelvben h6rom r6szben
mfiveltdk a nekik kiosztott ftjldet. Minthogy azonbana ftild kiilcjnbijz6min6s6gfivolt, ezt a h6romr6szttiibb helyenjeliiltdk ki, a foldteriiletteh6tsok
apr6 parcelli4raoszlott. Neh6zs6getokozott az is, hogy a fijldesrir kezdn
maradtftjldek is tdbb rdszreoszt6dtak,beleakaszkodva
a parasztokparcell6iba, ami akdr ezekmegkiizelft6s6tis megnehezitette.
csereszpoloszicdnak
neveztekezt ahelyzetetoroszul.A rdteket,a legel6ket€s az erddketa foldbirtokos 6s a parasztoktov6bbrais kdz<isenhaszn6lt6k.A mezdgazdas6gban
alacsonytermdseredm6nyeket
6rtekel, 1860-70kozdttaz egygyeszjatyin6ra jut6 term6s29 pudottett ki, s ez m6g 1891-1900-igis 6tlagbancsak39
pud volt. 1893-bantorv6nythoztakarr6l,hogyaz obscsin6ban
csak12 6venk6nt szabadrijra felosztania ftildet.
A zemsztv6karra trirekedtek,hogy a trils6gosszdtapr6z6d6snak
elej6t
vegy6k,a fijldekettagosfts6k,
de csekdlyeredmdnyt6rtekel. 1882-ig47 735
parcell6ttagosftottak,ami mintegy 178 000 gyeszjatyinatertiletnekfelelt
meg,ez pedigaz eg6szfdldteriilethezkdpestjelent6ktelenmennyis6g.A m6r
emlftett 1877-esmezdgazdasdgi
lsszeirdsszerint a parasztokkez6n tobb
mint 117 milli6 gyeszjatyinafrild volt, majdnem160 milli6 az 6llam,az
uralkod6csal6d6s az egyhdzkezdben,
T3 milli6 gyeszjaryindttettki a ftildbirtokosoktulajdon6ban
l6v6 ftild, kdzel 12 milli6 a vi4rosilakosok6,186 000
gyeszjatyinaa falusi paps6g6,majdnem6 milli6 az egydniparasztokd,6s
16 milli6 gyeszjatyina
egy6btulajdonrivolt, idetartoztaka koz6kokfdldjei
is. A parasztokkez€n teh6tj6val tirbb fdld volt, mint a fdldbirtokosokdn,
csakhogya hdromnyom6sos
mrivel6smiatt gyakranez a fiild semvolt el6g
a paraszticsal6dmegdlhetdsdhez.1877-1905
kijztjtt a parasztifdld 21 milli6
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gyeszjatyin6valndvekedett,fgy a megmfvelt fdld kdtharmadakeriilt a parasztokkez1re.
A fdldbirtokosok 1863:72 kiiztitt 607 milli6 rubelt kaptak megv6lt6scfm6n,perszej6r1sztcsakkdtvdnyekben,
a ftjld elad6s6b6l
pedig 165 millid
rubelhezjutottak.Elad6sodottsdguk
m6rt6kemagasvolt, 1861-ben44 166
birtok 425,5 milli6val tartozott a hitelez6knek.A k6rp6tl5sn6laz 6llam az
ad6ssdgokatkifizette, tehdt a ftjldbirtokosokeleve kevesebbp6nzt kaptak.
De mdg a megmaradtpenzt sem befektet6sekre
kdlttittdk, hanemluxusc6lokra, kiilfcildi utaz6sokraherd6lt6kel.Ezdrt aztdnidfvel fttldjiik egy r1sz6t
el kellett adniuk, s ezt 6ltal6bana parasztokv6s6roltdkfel.
Kiiloniisen a fekete fcildesteriiletekener6s agrdrtrilndpesed6s
figyelhet6
meg, de a parasztokeltdvozds6ta vdrosokbaajobbdgyreformrendelkezdsei
er6senkorldtozt6k.Az obscsindb6l
a parasztcsakakkormehetettel v6gleg,
ha a megvdlti4si
dsszeghdtral6v6,nagyobbrdszdnek
a fel6t azonnalkifizette.
Az egydnigazdas6gokb6l
pedig akkor,ha valaki vdllaltahelyettea megv6lt6s tov6bbi fizetfls€t,vagy 6 magaaz egdszhdtral6v6
dsszegetkiegyenlitette.
A gyakorlatbanmindkdt villtozat kivihetetlenvolt. A parasztokteh6t csak
ideiglenesentdvoztaka falur6l, hogy valahola vi{rosbanmunk6tv6llaljanak,
a ny6ri mezei munk6kra rendszerinthazatdrtek.A szdzadv6ge fel6 mdr
ink6bb azt v6lasztott6k,hogy fijldrdsziiketb6rbe adtdkaz obscsinamds tagjainak, s akkor m6r 6lland6ant6vol maradhattak,de igdnyi.ika fold haszn6lat6ramegmaradt.
Az obscsinaegy6bk6nt
k6tharmados
tobbs6ggel
diinthetett
arr6l, hogy flttdrjen-eaz egydni telkek rendszer6re,de ez 6ltal6bannem
ttirtdnt meg.
A moderniz6l6shfvei gazdasdgimegfontol6sokrahivatkozva elleneztlk
az obscsinafenntart6s6t:a periodikusrijrafeloszt6smiatt a tagoknaknem 6llt
drdekiikbensemmilyenbefektetds,meliorizdlds,teh6t a fiildmfivel6saz eddigi alacsonyszfnvonalonmaradt.Az obscsinatdmogat6iana hivatkoztak,
hogy a parasztokatnem szabadmagukrahagyni,hiszenaz eddigifoldesriri
tdmogat6st6la reform utrin elestek.Enn6l fontosabbvolt felfogdsukszerint
az, hogy a parasztokfgy rendelkeznekftjlddel, teh6t a proletariz6l6d6s
veszllye nem 6ll fenn. A kdlcsdnoskezess6gelve pedig biztosftja az 6llam\
jtivedelmek,ad6k behajtds6t.
A szlavofilokmdg azt is emlegett6k,
hogy az
obscsina6si, hagyomdnyos
oroszint6zm6ny,amelyetmeg kell 6rizni. 6k
tdrtek ki arra is, hogy az obscsin6bana mfivel6snekugyanrigyakad6lyaa
hidromnyomdsos
rendszer,mint az egydnibirtokldsn6l.Koselev 1875-ben
beadotteml6kirat6banarra hivatkozott,hogy a parasztokhelyzetlt nem az
obscsinamegldtenehezit\meg, hanema fejad6 6s a magasmegv6lt6sidij.
Az obscsinadespotizmusa
mdgmindigkisebb,mint az eg6szrendszeft.Mlg
a liber6lis Kavelin is az 1880-as6vek elej6n az obscsinamellett foglalt
6ll6st,de a korm6nykiitelessdg6nek
mondta,hogy tanftsamega parasztokat
a h6romnyomdsos
rendszerhelyetta vet6sforg6ra
€s az egyszerfibbmez6gazdasdgig6pekhasznfllatdra.
Az uralkod6elgondol6stovdbbrais a paternalizmusvolt, amely szerint nem kell a parasztoknakrij gondolatokatsugallni, folytassdkcsak munkdjukataz eddigmegszokott-6don.
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_. A nagybirtok a jobbdgyreformr6v6nugyancsakneh6zhelyzetbekertilt,
hiszeneddiga robotrat6maszkodhatott,
tehdtsajdtfelszereldssel,
ig6s6llattal
nem rendelkezett.A megold6stsok esetbenaledolgozdsirendszerjelentette,
vagyis a foldbirtokos a sajdtkezel6s6ben
megmaridt fiild egy r€iz6t b6rbe
adtaa parasztoknak,
akik ennekfej6benmegmfiveltdkaz 6 rtitojetis. A m6sik
m6dszera felesbdrlet:a b6rbeadottfold utdn a term6sfel6t i panszt iltadta
a fdldesrirnak.Akdr az egyrk,akdra m6sik villtozatotvillasztoitilk a hagyomdnyosagrotechnikdtalkalmazt{k,s ez azt jelentette,hogy a termEseredmdnyekmesszeelmaradtaka korabelinyugat-eur6pai
hozamokt6l.Ez pedig
rosszterm6seset6nnemegyszer
nagyobbteriileteken6hfns6get
okozoti,kiiItjnrisenaz 1891-es6vben.csak kev6solyan nagybirtokakidt, amelydtt6rt
a b6rmunki{ra6s a modern mez6gazdasr{g
mddsiereire.
KoNcENTRAL6D6
NAGYIPAR
Az ipar szerkezetdreid6szakunkbanaz a jellemz6, hogy a kdzmfvesipar
mdgvfiltozatlanulttibb emberrfoglalkoztatott,1900kcjrtil mintegyg milli6t,
mint a nagyipar.Altal6nosjelens6--g
ez ebbena korszakban
m6sui=iis,
de nem
teszivitathat6vdazt,atdnyt,hogy a nagyipariforma a korszerfibb.A nagyipar-ldtv6nyosfejl6d6st6rt el n6h6nydvtileddela jobb6gyreformut6n,te
kezdeteimdr az els6 6vtizedekbenis megmutatkoztak.
A gazdasilgin6veked6skezdeti szakasza,
a Rostownyomi{niake-offiak neuerEttid6szakoroszorszdgbanazels6 vil6ghdborriel6tti negyedszilzadratehet6,
teh6tasz1zadon
beliil az 1890-es6vekbenindult el, de miir az el6z6k6t dvtizedben
is jelent6s
volt az el6rel6p6s.
jdrt az 6len,a vas- 6s ac6ltermel6s.
Ebbenjelent6s szerepet
. . A nehdzipar
ifltszott, hogy a r6gi ur6li kdrzetenkfvtil a Donyec-medincibenis 6ri6si
sz6nk6szleteket
t6rtak fel, a ktjzeldben,Krivoj Rog ktirny6k6nnagy menynyis6gfi vasdrcettaldltak. A sztzadfordul6ram6r-ez leti a nehlzipari k6zpont,6s mellettem6g egy mdsikis kialakulta lengyeltertileteken,-adqbrowai szlnmedenc6ben.
r877-bencisszesen
1r0 milli6 pud (egy pud 16 kg)
szenetbflnydsztak,1900-banmri.r989 milli6 pudot. A vaseitb-olkdszftJtt
nyersvastermeldseugyanezen
id6 alatt 23 milli6 pudr6l 176milli6ra ntjvekedett.Csaka d6li teri.ileten
az aclltermel6s18906s 1900ktiztiu 8,6 milli6
pudr6l 631 milli6ra emelkedett.oroszorszilgnaknagyel6nye szfurmazott
ab!61 is, hogy a szilzadfordul6nmind fontosibb6vato-tootaju6l- els6sorban
Bakuban- 6ri6si k6szleteivoltak. Ezeket m6r r6g6taismeit6k,de nem tudt6k felhaszndlni,hiszen nem volt 16 sztiksdg.t*ll es 1900 ktjzt azt6nitt
m6gnagyobbncjvekedds
mutatkozottmeg,a iermel6s13 milli6 pudr6legyenesen631 milli6ra n6tt. Grizia adta a sz6zad,
v6g6na vil6g ming6nteinel6s6nek.egyharmad6t.
A k6t f6v6rosbanegy6biparagatis jelentdsekvoltak:
szentpdterv6rottels6sorbana glpgyfut{s,Moszkv?banpedig a textilipar.
A v.asutakEur6pa-szertea gazdasdgintivekeddsegyik iiz6igazat6t jeientett6k,{e nagy koltsdgeketig6nyeltek.Az oroszkorm6ny,a tti6bihezhusonl6an, el6sztirkiilfdldi vdllalatoknakadottkoncesszidtvasritvonalak6pft6s6re,
a szdzadv6ge fel6 azonban,megint az eur6paitrendnekmegfelel6ien,m6i
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A vasmagavettekezdbea vasutakat,megv6ltotta6ket a magi{nti4rsas6gokt6l.
6s nem a gM'
ftvonalak tewez1s6n6lperszetov6bbrais a katonai-stratdgiai
j6tszottikaf1szerepet.
hosz1880-bana vasritvonalak
das6gimegfontol6sok
sza22 865 km volt, 1904-ben59 616.Csak 18906s 1900ktizdtt,tehdta
16 000 km vasftvonal6piilt,6smegkezdkedvez6konjunktfraid6szak6ban
tdk a Szibdri6nkeresztiilhalad6vasritvonal6pft6sdtis. A l6tv6nyoseredm6nyek ellen6reperszea vasfti hil6zat sfirfisdgea nagy teriilet miatt messze
1860-76kiiziitt 1833milli6 rubelt
elmaradta fejlett nyugatiorsz6gokdt6l.
fektettek a vasutakba.A vasrit ldtrehozdsaroppantm6retekbenmegndvelte
a belftjldi szilllitdst, 1865-69 ktizijtt ez 6vi fitlagban377 milli6 pud volt,
1875-79-benmtu 1698milli6 pud.
a nagyfokrikoncentr6ci6.
A nagyiparifejl6d6segyik fontos saj6toss6ga
a
kistizem,
Oroszorszdgban
is sok a ktizdp-6s
Mfg a fejlett orsz6gokban
fele
tijbb
mint
ezer
a
szlzadfordul6nm6r a gy6riparimunk6ss6gnagyobb
f6t foglalkoztatl izemekbendolgozott,jelent6srdszeaz otezerf6 felettiekv6lik fontoss6.
szempontj6b6l
ben.Ez majd a munk6smozgalom
A nagyipari fejl6d6s a korm6nyzatnakis szfviigyevolt. Ahogy minden
egy6bteriileten,itt is a kormdnyint6zkedett.Gazdasdgivagy ipartigyi tfuca
hat6sktir6betara korm6nybannem l€tezett,az ipar a p6nziigyminiszt6rium
tozott. Az 1880-as6vekbenBunge, 1886-92-ig Visnyegradszkiivolt a
p6nzi.igyminiszter,
1892-t6lpedig Witte,aki kiilijndsensokattett a nagy6ripar fejleszt6sedrdekdben.Ezt els6sorbana v6miigy befolydsol6sdval
t6k el. A reformkorszakelej6na korm6nyzat- az eur6paitrendnekmegfel6 haladt.Ez
a szabadkereskedelem
felel6en- a v6mok csokkent6sdvel
azonbanhamarosanism6t megvilltozott,a korm6nyegyreemeltea ktilfdld16l behozott6ruk, els6sorbana g6pek 6s a textfli6k vdmi6t, hogy ezzel a
hazai ipart v6dje, ugyanakkora kivitel kdnnyftdsdvelm6g sokdig pr6b6lta
t6mogatniezt az 6gat.
A kivitelb6l ad6d6nyeresdgek6s az 6llamegy6bbev6teliforr6saipersze
1863-banaz italb6rletr6ldttdrtek
nem voltakelegend6kazipar fejleszt6s6re.
ki az dllamijtivedelmek31.,5Vo1869-ben
ez
tette
monop6liumra,
az illlami
mdretekbenszorult rd a
nagyobb
Az
orszdg
egyre
6t, I879-ben 34,5%o-6t.
jdrtak eldl, a szdnadpdnzintdzetek
t6kebehozatalra,
ebbenel6szdra n6met
fordul6 idej6n azonbanmdr a francia 6s a belga,kisebbm6rt6kbenaz angol
bankok nyrijtotti{k a nagy hiteleket. A ktilfdldi tdkebefektetlsaz 1850-es
6vekbeneltirte a 10 milli6 rubelt. 1900-bana kiilftjldi rdszvlnytflrsasdgok
az orszdgki6rusft6s6temlegetszdma269 - a konzervatfvgondolkod6sriak
t6k. Termdszetesen
a r1szvlnyt6rsas6gokrdv6n a hazai t6kebefektet6sis
alakult,ebb6l53vasfti, 163ipari
n6tt. 1861-73ktjziitt 357 rlszvlnytdrsasdg
6s 73 bank.
A protekcionistavdmpolitik6hozttirt6nt visszatdr6sutdn a nyugati t6k6alapftott6ktizemeiket,hiszenitt a munkaer6j6val
sek m6r Oroszorszi{gban
olcs6bbvolt. Egy walesigy6ros,Hughesm6r nagyonkor6n, 1869-benl6trehoztaa d6li iparvid6keniizem6t, egy faluban, amelyb6l hamarosannagyobb v6ros lett. Ezt a tulajdonosr6lJuzovkdnakneveztdkel.
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A t6zsd6n(fametszet)
1860-banalapftottdkaz illlamibankot,1883-bana nemesibankota fijldbirtokosokt6mogat6s6ra,
1885-bena parasztbankot
a parasztifijldv6s6rl6sok el6segftds6re,de a hazai magdnplnzintdzetek
nagyobb sz6mban
csak a sz6zadfordul6tdjdnjitttek l6tre, ezekbenis hamarosana kiilfdldi
t6ke keriilt vezet1helyre.A rubel a szdzadv6g6ignem volt konvertibilis,
mert.az orsz6g pdnzem6g mindig eziistalapon6llt, amikor az eur6pai
orszdgok mdr 6tt&tek az arunyalapra.oroszorszilgbanezt csak witte val6sitottameg 1897-ben.
A kiilfdldi t6kebe6raml6s
ellen6rea kiilkereskedelemnek
m6gisnagy szerepevolt. 1880-bana kivitel 6rt6ke499,7milli6, abehozatal'622,ghilli6,
teh6ter6senpasszfv,ezt a kiilftjldi t6ke be6raml6saegyenlitetteki. 1900-ra
mdr a 716 milli6s 6rt6kfikivitellel szembenabehozatil626 milli6, teh6tkdt
lvtized alatt a kiilkereskedelmim6rleg aktfvv6 v6lik. Jelent6sebbena gabonakivitelr6szeseddse.
1861-65ktjztjtt a gabonaa kivitel 3rvo-a, lgtl95-re mdr 47vo,ebbensegftetteka Fekete-tengerir6ny6bankatonai megfontol6sokb6l_kidpftett
vasutak.1891-ben,a nagy 6hfns6g6v6benvisnye!r,adszkrjtov6bbrais er6ltettea kivitelt, azzalajelsz6val,hogy ,,6henhalunf,
de kivisziink".
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KAPrrALrzALop6TAnSADALoM
is nagy v6ltoz6sokmentekv6gbe.ValaNyilv6nval6,hogy a tdrsadalomban
r€vdnkaphatunk.Az 1897-es
melyestpontosk6pet az els6 n6psz6ml6l6s
a rendi kateg6ri6kbasoroltaa lakoss6got.I,22
n€pszdmlillSs
term6szetesen
milli6 volt az tjrdkletesnemes(ezenbeliil hivatalnokokis), 630 ezera szemdlyesnemes,343 ezer a pap, kb. ugyanannyiaz rin. tisztespolg6r (ez
felelt meg),281 ezer a kenagyj6b6la szabadfoglalkoz6sri6rtelmis6gnek
(ebbea v6rosokbanv6glegletelepedett
reskedd,13,3 milli6 a rnescsanyin
k6zel97 milli6 a paraszt,amihezm6g hozzd
munkdsokis beleszdmitottak),
foglalkoz6k
kell szdmftania ktjzel 3 milli6 kozdkot.De a mez6gazdasdggal
eliisszldtszdma
csak93,4 milli6t tett ki. Feliil majdnemhogy a nemessdg
kell besz6lni.A szdzadvdgdnj6 n6hdny gazdaghdztattflsszeg6nyed6s6r6l
ban m6g a szolgaszemllyzetsoraibanis akadtakforma szerint a nemesi
rendheztartoz6k.Az eglszennagy birtokok tulajdonosaiperszem6g tartottijbb mint 10 000 olyan hdztar
t6k magukat.Az I897-esels6 n€pszdml6l6s
11-n6l
tdbb volt, 6s kiizel 112
csel6ds6g
szdma
t6st tal6lt, amelyekbena
mozgott.
Ezek
egy r6szepersze mdt
10
kdztitt
ezret, ahol a lltszdm 4 6s
nem nemesicsaldd.
al\g lltezett, a gy6rosok
A sz6 modern 6rtelmdbenvett nagyburzso{,zia
jobbdgyok
sarja, m6g ndhdny €vszdzaddalkor6bbi
nagy ttibbs6geegykori
mentalit6ssal.Az uralkod6 oszt6ly nagyobbr6sze nem kiiziiliik keriilt ki,
hanema btirokr6ci6b6l,ennekpedigniivekv6hdnyadamdr nemnemesisziir6s a tisztikarbannagy ezeknek
maz6sri.Kiilijniisen a viddki kozigazgatdsban
annak
az ardnya.Mentalit6sukbanteljesenhozzfi\domultaka nemess6ghez,
is a retrogr6drlszlhez,6s a rendszerfeltdtlenkiszolg6l6ivoltak.
Egyre fontosabbt€nyez1lett az drtelmisdg.A hajdaniraznocsinyecek
hely6t ez foglalta el, ktiliintjsen a szabadfoglalkoz6sokban.Hogy csak az
orvosok pllddjdt vegytik: 1889-ben12 52I az orvosok szdma,k5znlnk2629
k6rh6zakban
6s a fela katonaorvos,
3465 egydb6llami szolg6latban,1552
Az iigyv6deksz5s6fokrioktat6sbandolgozik,6s 3289folytat mag6npraxist.
m6nakntiveked6sdr6lm6r esettsz6 a bfr6s6gireform kapcs6n,ugyanez6rniiveked6stett
v6nyesa mdrndkdkreis, amit megintcsaka gyorsgazdas6gi
sziiks6gess6.Az irodalm6rkod6s,a kiinyvkiad6s szint6n egyre tdbbeknek
biztosftottmeg6lhetdst.
Az 6rtehil6g sajdtosrlszdttetteki a zemsztv6kfrn.harmadikeleme.igy
hfvtdk azokataz drtelmisdgieket,orvosokat,tanit6kat,akiket a zemsztv6k
saj6t kiilts6giikre alkalmaztak.Ez a v\szonylagrosszul fizetett harmadik
elem jobb6ra liber6lis gondolkod6stivolt, de sokan kdziiliik a forradalmi
mozgalomhozis kdzel keriiltek.
L6thattuk,a kdzmfiveseksziimam6g 1880-banis 8 milli6, 6k 6s a kisGondoltrilnyom6tdbbs6g6t.
keresked6ktettdkki a v6rosimescsanyinrend
szelmindig
a
Domosztroj
hasonl6anm6g
kod6sukata nagykeresked6khtjz
leme hat6roztameg.
A munk6sok l6tsz6ma a nagyipari fejl6dds titem6nekmegfelel6en
gyorsann6tt, 1900 tdjdn 3 milli6an voltak, bdr ez a 130 milli6 lakosb6l

379

Moszkvaiposzt6gyr{r
(k6nyomat)
csekdlykisebbs6g.1904-bena nagyiparimunkdsoklltszdma 1 663 300,
ebb6l621 000 a textiliparbandolgozott.Trilnyom6rdszt
a parasztokb6l
kertiltek ki, mint ldthattuk,szakkdpzetlenek
voltak,ez1rtcsak alacsonymunkab6rtkaptak.Kapcsolatuk
a faluvalmdgj6r6sztfennmaradt,
iddnyjelleggel
vagy vdglegesen
visszatdrtek
az obscsinakciziiss6gdbe.
Kevesentelepedtek
le a vi{rosban,m6gkevesebbenszereztekbizonyos
szakklpzetts6get.
A szakk1pzett munkdsoka klt f6v6rosbanlaktak viszonylag nagyobb szdmban,
szakk6pzetts6giiknek
megfelel6envalamivelmagasabbfizet6sekkel.
Az 6tlagosanalacsonymunkab6reketfenntartottaa falur6l 6lland6an6rkez6 munkaerd-utdnp6tlds.
A sok beijzdnl6 a lakrdskdrtilmdnyeket
tovdbb
rontotta,hiszenilyen gyors titembennem 6piilhettekrij lak6sok.A munk6sok, most mi4rsokszorcsal6djukkalegyiitt, a legjobb esetbenegyszob6s
lakdsokbanlaktak, de gyakranegy szobdbantdbb csalddis kdnytelenvolt
meghfz6dni.Egy dgyonak6rh6nyszor
ttjbb szem6lyis osztozott.A kisiparban foglalkoztatottakszint6nnyomonisdgosktiriilm6nyekkiizott 6ltek. M6g
a f6vdrosokbanis a konfekci6iparrendszerintn6i munk6saiabbana szob6ban aludtaktdbbedmagukkal,
amelybennap kijzben dolgoztak.A korai kapitalizmusnak
Nyugat-Eur6p6ban
a szdnadels6dvtizedeiben
ismertszdrnyfis6geiitt mdg a szdzadv6g€nis megtal6lhat6k.
Bunge kezdtemeg a gy6ri ttirv6nyhoz6st.
1882-benelrendeltea 12 6v
alatti gyerekek munk6jdnaka tilalm6t, a 12-15 6veseknapi munkaidej6t
pedig 8 6r6ban illlapitottameg. 1884-85-benrijabb tcirv6nyekethozott, bevezettea gydri feltigyeletet,a n6k 6s a serdiil6koniakdjjeli munk6j6tpedig
megtiltotta.1897-benWiue 11 l/2 6rdbanszabtameg a napi munkaid6t,
6jjel pedig 10 6r6ban.Ezek a tiirv6nyekazonbancsakfokozatosan6rvdnye-

380

siiltek. A gy6ri feli.igyeletnem sokatsegftett,mert kevdsvolt a feliigyel6, 6s
v6geztevolna. A munkdsok
m6g kevesebb,aki a munk6j6tlelkiismeretesen
szervezked6se
tilos volt, m6gaz 1897-estorvdnyis tiltottaa szakszervezetek
l6trehozdsilt.
Ilyen mostohakriri.ilm6nyekellen6resem igen fejl6ddtt ki a munkdsok
dntudata.Eppen a faluval val6 kapcsolatktivetkeztdbena vdrosbabekeriilt
munk6sokvoltak6ppenmdg tov6bbrais parasztoknaktekintettdkmagukat.
Az egy-vagy k6tgener6ci6s
munkdscsal6dok
sz6mam6g alacsonyvolt.
A parasztokhelyzet9r6la jobb6gyreformkapcs6nmi4resettsz6. Amit itt
k6rddse.K6tsdgtelen,
hozzdkell mdg tennilnk,az aparasztidifferenci6l6d6s
hogy m6g az obscsin6steriiletekenis kialakultak bizonyos ktilonbs6gek.
Azok a parasztok,akik ezutdn is riztek kieglszitd foglalkozdsokat,vagy
b6rbevett6k a vdrosbaktjltijziittek fiildjdt, id6vel fdldet v6s6roltaka nemesekt6l,fgy a tiibbiekn6ljobban ekek.Kuldkoknakvagymirojedekneknevez(bednota),akik m6g ott
t6k 6ket a parasztok,els6sorbana szeg6nyparasztok
maradtaka faluban.A kdzepesmennyis6gfiftjlddel rendelkez6ksz6macstikkent, b6r tovdbbrais 6k alkottdka nagy tdbbs6get.A zemsztv6kstatisztikusai sok felm6rdst kdszftetteka paraszti h6ztart6sokr6l.Ezekb6l kideriilt,
hogy a kiizepesen616r1teg nagyj6b6l iinelldt6 volt, ezzel szembena kdt
sz6ls6r6teg mdr r6szorulta piacra,vagy mindennapisziiksdgleteinek
el6teremt6se6rdek6ben,vagy mert specializ6lddotta mez6gazdas6g
bizonyos
6gaira,6sfgy ugyancsakk6nytelenvolt sok term6ketv6s6rolni.A parasztok
Szib6ri6ba
tortdn6kivdndorl6s6t
a kormi4nyzat
az 1880-as6vekv6g6igminMoszkvai,,konflis" (fametszet)
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den m6don akadillyozta.Az 1891-esdhfnsdg6s a szib6riaivasrit6pft6sdnek
megkezd6se
miatt azonbanaz 1890-esdvekbenm6r jelent6sm6rt6kbenel6segftette,olyannyira,hogy 1896-bana beltigyminisztdriumban
kiildn osztdlyt hoztakl€tre az elkdltdz6smegszervezds6re.
Bdr ez igen nagy neh6zs6gekkelji{rt, sokanmdr az riton meghaltak,a szdnadutols6 ijt dvdbenm6gis
dtlagosan200 000 f6 volt a kiv6ndorl6ksz6ma.
Ha dsszegeznipr6b6ljuk a polgdri 6talakul6s6veinek gazdasdg6s t6rsadalomttjrt6netft, a ktjvetkez6t mondhatjuk.Az ipari fejl6d6s ezekbenaz
6vekbennagy eredm6nyeket6rt el, gy6rkolosszusok
jdttek l6tre, a sz6zadfordul6n mdrr1,7 millid volt nagyiparimunk6s.A szdzadvlgdn megindult
a gazdasflginovekedds.A dinamikusanfejl6d6 nagyiparazonbancsak szigeteketjelentett az agrdr6cednban.
A lakossdgnagy t6bbs6geparasztvolt,
elmaradotttechnik6valmfiveltea foldet, j6r6szt nagy nyomorbanvagy legal6bbisa nyomor kdzel6ben6lt. A m6sik oldalon a gazdagokigen vdkony
r6tegetal6lhat6,Anemesek,arisztokrat6kfdkdpp m6g a 18. szazadinemesi
dtosszal,az alakuldbanl6v6burzsodzia
a nyerskorai kapitalizmusmoh6s6gdval.Nagyon kevesenakadtakkijziiliik, akik nyugatit6rsaikhozhasonl6an
mec6n6siszerepetv6llaltakvolna.
Az drtelmis6gegy rdsze,m6r csakvagyoni4ndl
fogva is, a fels6 k6r6khtjz
igazodott.M6s r6szeazonbannem ezt az \tatjdrta. Nem csek6ly szdm:d
az
a r6teg,amely nem szerzettegyetemik6pesftdst,hanemcsak f6lig v6lt 6rtelmis6giv6.Ez kiildndsenfogdkony volt a forradalmi tanftdsokra.Amfg a
szdzadderek6na liber6lisok,ha nem is szdmban,de t6rsadalmisrilybanm6g
jelent6ser6t k6pviseltek,addig a sziaadfordul6raszdmuknem n6tt, stilyul
pedig cstikkent.A liberdlis fejl6d6shfvei mdg mindig nagyrlszt a nemesek
kdziil keriiltek ki.

A nagy kiilpolitikai vdlt6s
HARoMcSASZAR
SZOVETS]6GE
oroszorszi{ga krfmi h6boni lezdrdsauti4nteljesenelszigetelthelyzetbekeriilt. Ebb6l az elszigetelts6gbdl
valamerreki kellett t6rni, hiszenaz orsz6g,
mint l6thattuk,kdzbena Tdvol-Keletenaktfvanl6pettfel, ez pedighosszabb
t6von valamilyeneur6painagyhatalmikapcsolatotkfvr4ntvolna meg.A m6sik k6t konzervatfvpartner,Ausztria6s Poroszorsz6g
kiiziil az ellbbi 6ppen
rossz viszonyban6llt Oroszorszdggal,
a poroszokpedig a n6met egys6g
megteremt6se
el6tt csak m6sodrendfihatalomnaksz6mftottak.Anglia t6vol
tartottamagdta kontinentdlispolitiz6ldst6l,ellent6teiOroszorszdggal
kozismertek voltak.
Az els6 ktizeled6sikfsdrletsaj6tosm6donFranciaorszdggalvezetett
eredm6nyre.III. Nap6leonugyanismdr tervezteaz olaszegys6gmegval6sft6s6t,
ez pedig konfrontdci6tjelentettaz olaszteriiletekktizel egyharmad6tbirtok16 Ausztri6val.Ausztria elleni egyiittmfkdd6srea francia csdszdrhajland6
volt, de az oroszszempontb6l
viszonylagfontosabbAngli6valszembennem.
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1857szeptember6ben
Stuttgartbantal6lkozotta kdt cs6sz6r,s ez voltakdppen
figyelmeztet6svolt Ausztria sz6mdra.1858nyar6na P6rizsbana kdt dunai
fejedelems6gr6l
tartott konferencidnOroszorsz6gm6r egyenrangrif6lk6nt
vehetettr6szt. A kdvetkez66v m6rciusdbanorosz-franciatitkos egyezm6nyt kiitdttek, ennek drtelmdbenegy francia-osztrdkhdboniban az
orosz korm6ny semlegess6get
vdllalt. A franciagy6zelmekut6n Ausztria
pontosabban,
k6nytelenvolt Lombardi6t6tengedniOlaszorszdgnak,
a Sz6rd
Kirdlys6gnak,amely k6t 6v leforg6saalatt megteremtette
az egys6gesOlaszorszdgot.A titkos szerz6ddsteh6tmegtettehat6s6t.A franciabefoly6sntiveked6seviszont az oroszkormdnyzatotm6gis a konzervatfvnagyhatalmak
fel6 ir6nyitotta,
1860 okt6ber6benVars6bantaldlkozottM orosz6s az osztrdkcs6sz6r6s
a poroszkir6ly, teh6t orosz teriileten,ami Oroszorsz6gdominancifljir6l tanriskodott.Egyezs6greazonbana hasonl6vililgnlzeti tdj1koz6ddsellendre
sem kertilt sor, a jdv6re vonatkoz6lagazonbanvolt perspektivdja.
A kil6p6s az elszigeteltsdgb6ltehdt mdr megindult, amikor egy hazu
esem6nysormindent megzavart.Az 1863-aslengyel felkel6sr6lvan sz6,
amelynektdrrgyalilsdra
k6s6bbkeritiink sort. Itt csak annyit kell tudni, hogy
Bismarck,ekkor mdr porosz miniszterelndkfelaj6nlottasegftsdgdtS6ndornak, porosz teriileten orosz csapatokatengedett6t a felkeldk hdtdba.Az
oroszkormdnybtiszkes6gdt
sdrtetteez a segftsdg.
De Poroszorszdg
legal6bb
nem pr6bdltktizbel6pnia felkel6k 6rdek6ben,anit az angol6s a francia,s6t
id6vel az osztrdk6llam is megtett.A nyugati orsz6gokkozv6lem6ny6ben
nagy rokonszenvet
keltett a lengyelekmegmozduldsa.
Nap6leonleveletfrt
S6ndornak,6prilisbana h6rom hatalomktjzds jegyz6kbeniinkorm6nyzatot
javasolt a lengyel 6s litvdn tertiletek szfimdra,jriniusban
pedig amnesztifita
felkel6knek,a lengyel szejmtisszehfv6s6t
6s a lengyelnyelv hasznfllatdt.Az
oroszkormdnyterm6szetesen
mindkdt jegyzdketa beliigyekbeval6 beavatkoz6scfm6nelutasitotta,
6s a j6 viszonymegszakadt.
III. Nap6leontov6bbrais az olaszigdnyekmegval6sft6s6t
szerettevolna
el6rni, ez€rt 1863 ut6n hosszastdrgyalflsokatfolytatott az osztrdk kormdnnyal,az igdnyeltvelenceiteriiletdrtcserdbena kdt rom6nfejedelems6get
kfn6ltafel Ausztri6nak.Ez termdszetesen
srilyosprovok6ci6tjelentettvolna
Oroszorszdggalszemben,hiszen az a kdt fejedelemsdgetm6r r6g6ta saj6t
teriilet6nektekintette.Az osztrdkkorm6nynem is v6llaltaa csere6dium6t.A
porosz-osztr6kh6boniban,1866-ban,Oroszorszdgsemlegesmaradt,ami
megktinnyftettea porosz gy flzelmet
Amikor 1866-banKrdtdn giirdg felkel6sttirt ki az oszmdnuralom ellen,
az oroszkorm6ny ktjzijs jegyzlk megkiild6s6tjavasoltaa nagyhatalmak16szdr6l,ez azonbanaz angol kormdny ellen6ll6s6nmegbukott,a gdrtigdk
helyzetea szigetennem javult.
Mindeddig- a lengyel eset kivdtel6vel- olyan k6rddsekr6lvolt sz6,
amelyekvit6lis orosz 6rdekeketnem 6rintettek.M6s volt viszont a helyzet
az I87(.l--7l-es
porosz-franciah6bordeset6ben.
Oroszorsz6g
mindkdt6llam
irr{ny6ban6rdekeltvolt, ezdrtsemlegesdlldspontotfoglalt el, egyik felet sem
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t6mogatta.A kdzvdlemdny,a sajt6 hevesenfranciabar6tvolt, a kormdnyzat
vllflgndzeti okokb6l inkrdbba poroszok fel6 hajlott. A porosz gy6zelem
viszont nem vdrt alkalmat adott az 1855-iisp6rizsi b6ke legmegal6z6bb
rendelkez6seinek
a felsz6mol6sdra.
Gorcsakovherceg,dvtizedekigorosz
kiiliigyminiszter,1870.november15-6na p6rizsi szerz6ddstal{irt nagyhatalmakhozjegyzdket intdzett, amely szerint a Fekete-tengerpaftjdn az
er6dftds6s a flottatartdstilalm6t a maga szdmdrattibb6 nem tekinti kdtelez6nek.A pdrizsib6keeredetirendelkez6se
szerintez h6bonisok lett volna. Csakhogyaz adottpillanatbana hatalmiegyensrilymegbomldsa
ktivetkezt6benlegfeljebbAnglia hdborrizottvolna, de egymag6ban6 sem merte
ezt villlalni
Ez az egyensrilym6g ink6bb megbomlottannak kdvetkezt6ben,hogy
1871.janu6r 18-6nVersailles-ban
kikiilltott6ka n€metcsi{szdrs6got.
Ezzel
az 1848-asforradalomkisn6metalternativdja
val6sultmeg.Az fj N6metorszdgkatonaiszempontb6l
a kontinensleger6sebb
hatalmalett, s ezt gyorsan
fejl6d6 ipara kell6 m6rt6kbenalfit6masztotta.
Az egykori porosz-oroszvijelentetteOroszorsz6g
szony az ellenkez6j6refordult. Eddig Poroszorsz6g
szdmdraaz lfjabb partnert,akit sziiks6geset6nak6r t6mogatniis kell, de 6
is nyrijthat nem megvetend6tdmogatdst.Most N6metorsz6glett az er6sebb
partneraz elmaradottOroszorszdggal
szemben.Az oroszkorm6nyezzela
helyzettelnem volt hajland6megbdk6lni,
de ig6nyeitegymag6ban
m6r nem
tudta 6rv6nyesfteni.
A pdrizsi szerz6d6s
egyespontjainakmegvdltoztatdsdra
tett egyoldahi
oroszl6pdstv6giil 1871-bena londonikonferenci6na nagyhatalmak
elfogadtdk,azzal, hogy a szetzfld€stovdbbi megv6ltoztat6sa
csupdnvalamennyi 6rdekelt f6l egyet6rt6s6vel
tdrtdnhetmeg. A szorosokkdrd6s6ttigy
m6dosftott6k,
hogy b6keid6benhadihaj6kcsak a szult6nenged6ly6vel
haladhatnak6t.
A gydkeresenmegv6ltozottnemzetktizihelyzetbenminden korm6nyzatnak fj orientdci6rakellett tiirekednie.Ez v6gtil is politikai-vililgnlzeti alapon djra kdzelhoztaegymdshoz
a konzervatfvnagyhatalmakat.
1873nyar6n
az immdr n6met csilszdrL Vilmos,FerencJ6zsefosztr6k csilszdr6s II. Sandor ism6t orosz tertiletenlezajlott szem6lyestalillkoz6jdnl6trehoztakegy
laza szerzfiddst,ink6bb csak egyezmdnyt,amelynek 6rtelmebenhdbonis
konfliktus vagy egyenesenh6boni eset6bena h6rom hatalomkonzult6ci6ra
l6p. Ha valamelyikiiketegy negyedikhatalomt6madn6meg, a m6sik kett6
j6indulatd semlegess6get
tanrisft.Enn6l tiibbre az egyezs1gnem ktjtelezte
6ket. A diplom6ciatiirt6netem6gis a hdrom csdszdrszdvetsdge
n6vent6rgyaljaaz esem6nyt.
Ez a sziivets6g
hivatalosan
a bdkefenntartdsa
6rdek6ben
jiitt l6tre. Val6j6banN6metorsz6gszdmdravolt el6nyos egy francia 6s
Oroszorsz6gszdmilraegy angol t6mad6seset6ben.Az orosz-n6metbardts6got k6tsdgteleniiler6sitette,de Oroszorszilg6,saz Osztr6k-MagyarMonarchia ellent6teita Balkdnonnem sziintettemeg. N6hdny6v mrilva mdr kideriilt, hogy a nagypolitik6banaz egyezslgnem sokat 6rt. Oroszorszdgsz6m6ram6gisel6nydsvolt t6vol-keletiambfci6imiatt.
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Az els6 sikertelenkfsdrletut6n 1854-55 sor6nPutyatyintengernagyvdgiil
is eredmdnyestdrgyaldsokatfolytatott Japrdnban.
Hdrom kikittdt megnyitottak az orosz kereskedelemel6tt, a Kuril-szigetekenmegosztoztak,
Szahalin
szigetdtpedig kiiziis birtokkd nyilvdnftott6k.A bennsziiliittekmegk6rdez6sdt
egyik fdl sem tartottafontosnak.1858-banfel is vettdka diplom6ciaikapcsolatokat.
Addigra Kfndbanm6r kitiirt a Tajping-felkel4s,
az eur6paihatalmakkitfin6 iiriigyet kaptak a beavatkoz6sra,
s ebb6l Oroszorszdgsem maradhatott
ki. 1858jrinius6banPutyatyinmegkiitiittea tiencsiniszerz6d6st,
amelyszabadd6tette az oroszkereskedelmetKfn6ban.A kdt orsz6gkiizti hatdr megvon6s6ta szerzfidds6rtelm6benhelybenkellett elv6gezni.Ezt a szerz6d6st
AigunbanMuravjov tdbornokkiittitte meg.Ennek6rtelm6benaz Amur foly6
bal partja az Argun foly6 betorkoldsdt6la tengerigoroszteriilet, a jobb part
az Usszurifoly6 torkolatdigkfnai. Bizonytalans6gban
maradtazUsszuri,az
Amur 6s a tengerkdzti rdsz.
Mig lgnatyev gr6f 1859-benPekingbentdrgyalt,Muravjov n6gyszerlehaj6zott az Amuron a delt{ig, 6s innen d6lre hadikiktit6t alapftott,a k6s6bbi
Vlagyivosztokot.Amikor 1860-banaz eur6paihatalmakPekingetostromoltdk,
Ignatyevaz angolokater6lyesfell6p6srebiztatta,a kf,naiakn6lpedig a protektor
j6tszotta.Ett6l fiiggetleni.ilazonbana megaddst
javasoltaa kinaiaknak.
szerep6t
V6gtil 1860november6ben
megkdttittea pekingiszerzddist,amelynek6rtelm6ben az addigbizonytalantertiletis az oroszoktulajdondba
keriilt.
A jap6ntigyekbenfjabb fejlem€nyaz volt, hogy Szahalintaz 50.sz6less6gi fok mentdnkettdosztottdk,a Kuril-szigeteketegdsztikbenJap6nkapta,
majd egy 1875-tjsszerzfidds
eg6szSzahalintaz oroszoknakjuttatta.TJgyanez
a szerz6d6sa jap6noknakis megengedtea kereskedelmetoroszteriileten,a
hal6szatotis a tengeren,6s a jap6n 6ruknakbiztosftottaa legnagyobbkedvezm6nyelv6t.
E t6vol-keletitev6kenys6g
azonbanmdgiscsakmelldkesvolt (egyel6re)
a ddlnyugatiirdnyhoz,a Balk6nhozk6pest,ahol ortodox 6s szl6v testvdrek
nyiigtdkaz oszmdnigdt.A szlavofilok1858-ban
Moszkvdban
megalapftottdk
a SzldvJ1tdkonysdgiTtirsulatot Sok el6kel6sdgl6pettbe, a Tdrsulatkomoly
anyagisegfts6get
adotta balk6niszldvoknak.
Homjakov1860-banleveletirt
a d6lszl6vokhoz,ebben6vta 6ket az 6tkosnyugati befolyrist6l,6s arra biztatott,hogy csak Oroszorsz6gban
rem6nykedjenek.
1868-banmegalakulta
T6rsulatszentpdterv6riszekci6ja.
M6g sz6lesebb
horizontjavolt az 1867-esmoszkvainlprajzi ki6llftdsnak,
amelyrea Monarchidb6lis hfvtak vezet6 szl6v szemdlyis6geket.
A cseheket
ugyan kissd megdtjbbentette
az ortodoxiahangsrilyozdsa,
de egy6bkdntj6lesettnekik a figyelem, kiiltjnosena remdnyeiketlehfit6 osztr6k-magyarkiegyezdsut6n. A T6rsulatnakKijevben 1869-ben,Odessz6ban
pedig 1870ben alakultszekci6ja,a szentp6tervrdri
pedig 1877-bendn6ll6sult.A moszkvai dsszejdveteltszokt6k m6sodik szldv kongresszusnak
is tekinteni az
1848-as
prdgaiutr{n.
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Szahalinielit6ltek
A moszkvaikongresszusmdr azt mutatta,hogy az egykori szlavofflia,
amely eddig ink6bb csak az oroszokkaltor6diitt, m6r dtfordult a pdnszldvizmus irdnydba.Eredetilegmeg a szdnadels6 fel6bena szlov6k,de csehiil fr6
pesti evang6likuslelkdsz,Jdn Kolldr nevdhezszokt6k ffrzni, aki azonban
csakvalamif6lekultur6lisegyiittmfikiid6stk6pzeltel. Az oroszokezt tovdbbfejlesztettdk, s val6j6ban valamennyi szl6v n6p egyesiildsdtkfvrintfik az
egyetlenjelent6sszli4vhatalom,az oroszvezetdsealatt.Az oroszkdzv6lemdnybennagy befoly6savolt ennek az irdnyzatnak.Hozz6 kell azonban
tenni,hogy a kormi4nyezt sohasemfogadtael hivatalospolitikijakdnt.A hetvenes6vek derek6na szl6vrokonszenvb6l6s a keleti k6rd6sb6leg6szEur6p6t megrdz6bonyodalomsz6rmazott.
18756prilisdbanFerencJ6zsefdalm6ciaikOrritraindult, m€gNikita montenegr6i fejedelemmelis tal6lkozott.A szomszddban
oszmdnuralom alatt
616 d6lszl6vokezt biztat6snakvett6k. JdniusbanHercegovin6banfelkel6s
tdrt ki. Alapvet6enparasztfelkeldsvolt az elnyom6 ad6- 6s k1zigazgatdsi
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rendszerellen, hamarosanazonbannemzeti szinezetetis kapott, amikor
Boszni6banOmladina (IfjfsAg) ndven szervezetalakult meg, amely mdr a
politikai tin6ll6si4gig6ny6vell6pettfel. Az oszmdnkorm6nyzatint6zked6sei
term6szetesen
mindenfel6kiv6ltott6ka kdzvdlem€nyellenszenvdt.
Az Oszm6n Birodalom m6r rdg6taEur6pabetegember6nekszdmftott,6s az, hogy
most keresztdnyalattval6iellen fegyverrell6p fel, felhdboroddstkeltett.
A fdlig tjndll6 szerb fejedelemsdgaktfvan tdmogattaa felkel6st. Ezzel a
k6rd6seur6paidimenzi6tkapott.Mdg inkdbbazutdn,hogy 18766prilis6ban
D6l-Bulg6ri6ban
is kitort a felkel6s,s ezt a hadsereg
6s a helyi ttjrdk lakoss6gp6ld6tlankegyetlensdggel
fojtotta el. Jfnius 30-6nSzerbiahadatiizent
az Oszm6nBirodalomnak.Hidba harcoltakoroszonkdntesek,tisztekis sz6p
szdmbana szerbhadseregben,
a tiirijkiik katonai ftildnye egy6rtelmfivolt.
Az eur6paidiplom6cidnak
l6pniekellett.
Andrdssy Gyula gr6f osztr6k-magyarkiiltigyminiszterjegyzlkben kdvetelt jelent6s kdzigazgatdsireformokat a szultdnt6la keresztdnyalattval6k
vddelm6ben.A szultdnezt el is fogadta,a felkel6k nem. 1876mdjusdban
a h6rom csdszdra berlini memorandumban
kedvez6bbfeltdteleketjavasolt a keresztlnyek szdm6ra,ezt azonbanaz oszmdnkorm6nyzatutasftotta vissza.1876jriliusdbanSr{ndor6s FerencJ6zsefkiiliigyminisztereik
t6rsas6g6bana csehorszi4giReichstadtbantalillkoztak, 6s abban dllapodtak
meg, hogy a konfliktus lezdrdsak€ntOroszorszdgvisszakapjaaz 1855-ben
elvesztettD6l-Besszar6bi6t,
Bosznia-Hercegovindt
pedig felosztj6ka Monarchia6s Szerbiaktizott.
Minthogy a konfliktusbana Balkanrijrafelosztdsa
is felsejlett,Anglia sem
maradhatottkrjzcimbds,Andr6ssyis az angoloktrimogat6s6t
k6rte. A nagyhatalmakmeg6llapodtakabban,hogy az 6v vdg6re,december23-draijsszehfvj6k konstantin6polyinagyk<iveteiket,
hogy azok dolgozzdkki a balk6ni
kereszt6nyekvddelm6tszolgdl6intdzkeddseket.
Ennekv6getvetett azonban
II. Abdul-Hamidszultdnbejelent6se,
miszerintalkotm6nytadottorsz6gdnak,
ez pedigbiztosftjamindenalattval6egyenjogris6g6t
6s s6rthetetlens6g6t.
S6ndorm6g novemberelej6na moszkvainemesekel6tt mondottbesz6d6benkijelentette,hogy sziiks6gesetdnegymagacselekszik.igy ezt most
mdr a presztfzsis megkovetelte.
1877.febru6r28-6nszerbia€s az oszmdn
Birodalom srilyos felt6telek mellett bdkdt kittittt. A kdt leginkdbb6rdekelt
hatalom,Oroszorsz6g
6s a Monarchia1877.janu6r15-6redat6lvaBudapesten titkos egyezmlnyt irt al6. Ennek 6rtelm6ben,ha h6bonira keriil sor,
Oroszorszdgl6trehozhategy bolg6r vazallus6llamot,
a Monarchiapedig
megsz6llhatjaBosznia-Hercegovin6t.
Nagy szl6v illlamot a Balk6non nem
szabadl6trehozni.
utols6 kfs6rletkdntegy orosz-angolmegegyez€s
tlvdn ldtrejtttt londoni
jegyz6kiinyv ktjvetelt az oszmdnkorm6nyzatt6lreformokat.Amikor ezt a
szulti{n6prilis 9-6n visszautasftotta,
az oroszhadtizenetelkertilhetetlenvolt.
1877. 6pr\lis 24-€ntiirt6nt meg.
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oRosz-TdROrHAson0
Mint mdr rdg6ta,az orosz-tdriikhadszfnt6ra Balkdnon6s a Kaukdzusban
alakult ki. Az orosz csapatokjrinius 27-6nkeltek 6t a Dundn,miut6n el6zetesenszerz6ddstkiitiittek Rom6ni6vala csapatok6tvonul6s6r6l.Mdr jriliusra
eljutottaka Balk6n-hegysdgig,
de Plevnaj6l felszerelter6dftm6nydt
h6rom
rohammalsemsikeriilt bevenni,a Sipka-szoros
d6li kijdrat{ndtpedig a ttirtik
tfler6 rohamaitcsaknagyh6siessdggel
tudtdkkiv6deni6s a szorostmegtartani. A Kaukiizusbanaz oroszokeredmdnyesebbek
voltak, Ardahant elfoglalti4k,Karsz ostrom6tmegkezdtdk,k6sdbbbe is vettdk. Nyugaton hosszri
ostromut6n Plevnais megadtamagdt,itt a krfmi h6bonib6lismertTotleben
vezettea hadmriveleteket.
A Balk6n-hegysdghdg6in 6tkelve,az orosz csapatok gyors iitembenhatoltakel6re.A plevnai46 000 hadifogolyut6n fjabb
22 000 foglyot ejtettek.Az oroszokDrindpolyt is elfoglaltrik,6s m6r Konstantin6polyel6v6rosaiban
voltak,amikora harcol6felek 1878.janudr31-6n
fegyversziinetetktitiittek.
1878.februdr l9-6n (mdrcius3-dn),S6ndortr6nral6pdsenapjdnKonstantin6polyegyik el6v6ros6ban,San Stefan6ban(a mai Yegilkiiyben)megkdttttt6k a bdk6t. Ennek 6rtelm6benRom6nia,Szerbia6s Montenegr6ftiggetlenn6v6lt. A bolg6r egyhdzal6 tartoz6teriiletekb6ll6trehozt6ka Bolg6r
Fejedelemsdget,
amelya szultdnvazallus6llama
volt, ad6frzet6s
fej6bengyakorlatilagmajdnemteljesftiggetlensdggel.
Febru6r l3-6'n az angol flotta megjelenta Mdwdny-tengeren,azzal a
feladattal,hogy ha az oroszokelfoglaljrdk
Konstantindpolyt,
a Boszporuszba
is behatolnak,s ez v6giil kdzvetlenorosz-angolkonfront6ci6hozvezet.
A b6ke kiilijnben is megs6rtettea janudri budapestiegyezmdnyt,mert
ldtrehozottegy nagy szl6v 6llamot,ti. Bulgi4ri6t(a mainaktobb mint k6tszeresdt). Ezt a Monarchia saj6t ddlszl6v lakosai miatt sem tfirhette, Anglia
pedig a nagy orosz t6rnyerdstsdrelmezte.Ketten v6giil is rd tudt6k k6nyszeritenia teljesenkimeriilt Oroszorsz6got,
hogy egyezzenbeleegy eur6pai
nagyhatalmikongresszusba,
amely feltlvizsgillja a bdkdt. Oroszorsz6ga
hadj6ratsor6n200 000 embertvesztett,egy nyugatifegyveresbeavatkozdsnak nem tudott volna ellendllni. Bismarck Berlint javasolta a konferencia
szfnter6iil,s ajdnlkozottarra,hogy elrendezia probldmdkat.A kongresszus
jrinius l3-jrilius 13. ktjzt i.il6sezett,
de el6z6legm6jus30-6na legfontosabb
pontokbanl6trejtitt egy elflzetesorosz-angolmeg6llapodds.
Az orosz kdzvdlemdnyazt vetetteBismarckszemdre,
hogymindigOroszorsz6g
ellenfoglalt 6ll6st,holott vil6gos volt, 6 az orosz-angolmegegyez€shez
tartottamagdt, a rdszletkdrd6sekben
pedig minden alkalommal az orosz 6ll6spontot
t6mogatta.A kongresszusnak
voltak forr6 pillanatai,de v6giil megsziiletett
a megegyezds,
nagyj6b6laz orosz-angoltdrgyaldsokalapj6n.Bulg6ria tdbb
mint egyharmad6t,Maced6ni6t6s Tr6cidt visszaadtdkaz Oszmin Birodalomnak,megmaradtd6li rdsz6b6lkdzvetleniila szult6nt6lfiigg6 f6korm6nyz6sdgot,Kelet-Rumdlidthoztilk l6tre,a ttibbi teriiletb6lvazallusfejedelemsdg
lett. Oroszorsz6g
megkaptaDdl-Besszar6bi6t,
Rom6ni6ta Dobrudzs
6valkdrp6tolt6k, amelynektijrtik 6s bolg6r lakoss6gavolt. A h6rom balkdni 6llam
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a Monarchiapedig megszdlltaBosznidt6s Herelnyertea fiiggetlens6get,
lehet
mondani,hogy a Balkdn nyugati fele a Mocegovini4t.Nagyj6b6lazt
narchia,a keleti Oroszorszdgelismert 6rdekszf6rdjalett. Ahogy azt mdr
II. J6zsef6s II. Katalin elk6pzelte.
A h6rom csdszdrszdvets6geezzelegyel6revdget6rt. Akonzervatfv alap5ll6s 6s egy fenyeget6n6met-osztrdkegyiittmfiktiddslehet6s6ge(ahogy az
meg is val6sult)m6gisarrak6sztettea h6rom
1879-bena kettdsszdvetsdggel
birodalom vezet6jdt,hogy megrijitsaezt a sztivetsdget.A tdrgyal6sokm6r
hosszabbideje folytak, a II. S6ndorelleni sikeresmerdnylethat6saalatt
16ptek,az eredetielkdpzel6sekszerint.Ahogy 1875sietvefjb6l sztivetsdgre
ben az orosz 6ll6sfoglal6sgittoltameg Bismarckotabban,hogy megel6zd
h6bonitkezdjenaz ldjraer6sijd6Franciaorsz
dggal,l 885-benBismarckdll6sfoglal6saakad6lyozottmeg egy, a mervi orizisoroszelfoglaldsamiatt fenyeget6 orosz-angolh6bordt.De ezzel a h6rom csdszdrszdvets6g6nek
lehet6mfu nem keriilt sor, mert az fj csdszdr,
s6geiki is meriiltek, megrijft6srdra
III. Sdndorezt elutasitotta.
Kdzben volt m6g egy balkdni ep\26d.Kelet-Rum6lia1885 szeptember6Oroszorszdg,
eddig a
ben kimondtaegyesiil6sdt
a Bolg6r Fejedelemsdggel.
bolgi4ri4llamp6rtfog6ja,ellenezteezt a bolg6r fejedelemoroszellenessdge
miatt, 6s a bolgdrhadseregben
szolg6l6tisztjeit visszavonta.A nagyhatalmak
megsza1886-banelfogadt6kaz egyesiil6st,
de az orosz-bolg6rkapcsolatok
kadtak, s6t kifejezettenellensdgesekk6
vdltak, amikor a bolgdrok oroszj6v6hagy6sn6lkiil vdlasztottakmaguknakfejedelmet.A kapcsolatokmajd csak
a szdzadvdglre dllnak helyre.
FRANCIA SZOVETSEG

Oroszorsz6g6s Ndmetorczdgkiiziitt megmaradtegyfajtakapcsolataz 1887.
jrinius 18-dn ktttdtt viszontbiztosft6siszerzdd€sr6v6n. Ez azt mondta ki,
hogy amennyibena k6t f6l kdnil az egyik hdboniskonfliktusbakeveredik
egy harmadikkal,a m6sik f6l semlegesmarad.Ez al6l azonbank6t kivdtelt
tettek: ha Ndmetorsz6gFranciaorszdggalh6bonizik, vagy Oroszorszdga
Monarchi6val. Ez mindenesetrebiztosft6kotnyrijtott Oroszorsz6gnakegy
Angli6val esetlegkirobban6h6boniban,de felsejlettbenneegy ndmetellenes
orosz-franciaszeru6d6slehet6sdgeis. Az oroszkd,zv6lem6ny
amrigy is ismdt er6senn6metellenesvolt. A kapcsolatteh6t szigorfan 6rdekalapokon
jdtt l6tre, a konzervatfviisszefog6sm6r alig j6tszott szerepet.
Az orosz-ndmetviszony 6ppenekkor megint romlani kezdett.Az orosz
kormdnyzat 1887 m6jusdbanmegtiltotta, hogy a nyugati hat6rtertileteken
(M6g BilIow k6s6bbin6met
kiilfdldi 6llampolgdrokfiildbirtokot szerezzenek.
kancell6rnakis jelentds birtokai voltak p6ld6ul az orszdgban.)Erre vil,aszk6nt novemberbenBismarck alapvetdenmegnehezitette
az oroszkiilcstinktitv6nyek elhelyez6sdtN6metorszdgban.
A l6pdsreviflaszula francia t6ke
m€g az eddigindl is nagyobbm6rt6kbentimltitt Oroszorsz6gba.
A helyzet 1890-benv6gleg elm6rgesedett,
amikor Bismarck k6nyszerfi
tdvozdsautdnII. Vilmosn6metcsdszdrm6r nem rijftottameg a lej6rt viszont-
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biztosft6si szerzfid€st.Az orosz korm6ny v6giil egy levdlcserdtjavasolt a
ktilcsdntisj6 viszony fennmarad6s6r6l,
de ndmet ftszr1l ezt is visszautasftott6k. A konzervatfvalapokon6116,
r6szlegessziivetkezdsnek
ezzel visszavonhatatlanulv6geszakadt.Maradtlehet6s6gk6nt
a kijzeled6sAnglii4hoz,de
az 6ppenekkor ink6bb a hi4rmasszcivets6g
fel6 orient6l6dott.igy v6gk6pp
nem volt m6s lehet6s6g,mint Franciaorsz6g.
A franciakolcsijntikvezettdk
errefel6az utat.
189l-ben egy franciahadiflottatettliltogatdsta kronstadtihadikikijt6ben,
ahol III. S6ndorhajadonf6tthallgattav6gig a franciahimnuszt,a forradalom
Marseillaise-6t.Augusztusv6g6nm6r megkiititttekaz els6 egyezmlnyt ar16l,hogy hdbonisveszdlyesetdnkonzult6lnakegym6ssal.
Egy 6vre 16,1892.
augusztus27-€n al6irt6k a katonai szerz6ddst.Ennek 6rtelm6benaz egyik
f6l megt6mad6sakor
a m6sik azonnala segfts6g6re
siet (ez mindkdt f6l eset6benjelenthetteak6r Ndmetorsz6got,
akdr Angli6t). Ha a h6rmassztivetsdg
mozg6sft,az rij szdvets6gesek
szintdnazonnalelrendelika mozg6sitdst.T6mad6seset6nFranciaorszdg
1,3milli6 embertktiteleski6llftani,Oroszorsz6g
7-800 000-t, hiszena Monarchi6valszembenis kdszenldtben
kellett 6llnia.
A katonaiszdvets6g
addigmarad6rv6nyben,
amfga hdrmasszcivets6g.
A frontvonalaktehrdtvil6gosakvoltak. K6t katonaiszdvetsdg6llt szembenegym6ssal Eur6p6ban,s h6boni esetdnNdmetorsz6gminden bizonnyal kdtfrontos
h6bonira kdnyszertil,amit Bismarcknakeddig annyi iigyessdggelsikeriilt
kikeriilnie. 1893-94fordul6jdnmindkdt f6l ratifik6lta a szdvets6get,
a francia parlamentmegszavazta,
Oroszorszdgban
elegenddvolt a cs6szfualfiirdsa.
Vil6goss6v6lt teh6t,hogy kik 6llnak majd egym6ssalszembenegy rij h6boniban,csakAnglia 6ll6sfoglal6sa
volt m6g bizonytalan.
A hangulatamrigyis puskaporosvolt, az OszmdnBirodalombaniirm6ny
terroristi4ktevdkenykedtek,angol rokonszenvt6lkfs6rve.Megint dsszeiilta
nagyhatalmakkonstantindpolyikonferencidja 1896 december6ben,hogy
rijabbjavaslatokatdolgozzonki a birodalombels6 reformj6ra. 1897februfujdra atewezetel is k6sziilt,de 6prilisbankitijrt a tciriik-giiriig h6borf, mert
Giirdgorsz6gsegits6getnyrijtott egy fjabb kr6tai gtiriig felkeldsnek.
A tiirok hadseregnagy ftil6nybenvolt, az orosz6s a n6metkormdnyzat
mellette 6llt, a nyugatihatalmaka gtiriigiik mellett.Ez6rt v6giil megkiitiitt6k
a b6kdt.A Bakdn megint fejf6j6st okozotta diplomat6knak.
Ebben az 6vbentett FerencJ6zsefl6togat6stSzentp6tervdrott,
hogy iidvdziilje az ij csdsz{rt,II. Mikl1st Bizonyoshagyom6nyok
m6g 6ltek.A l6togat6ssor6negyezmlnytkdtiittek, amelykimondta,hogy mindenkivelszemben megkell tartania statusqu6t, a tengerszorosok
pedighadihaj6kszdmdrq
tov6bbra is zdwa maradnak.Az Oszm6nBirodalom felboml6saesetdna
Monarchia annektdlhatjaBosznia-Hercegovindt.
Eur6pa tudom6sul vette,
hogy a Balk6nonez akdt hatalomdtint. 1903-raa mlirzstegiegyeaninyben
tov6bbb6vftett6kaz egytittmfikdddst,
megegyezteka balk6niteriiletennemzetkdzicsend6rs6gl6ttehozds6r6l,hogy az biztosftsaa kqresztdnyekv6delm6t. A k€t orszdgviszonyam6gsemvoit felhdtlen.Ailand6 konfliictusforr6st
jelentetteka galiciai lengyelek6s ukr6nok,akiknek ahelyzete itt dsszeha-
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jobb volt, mint Oroszorszdgban,
s ezt az itteni lengyelek
sonlfthatatlanul
6s ukr6nok is 6rz6kelt6k.Az ellentdtekf6 forr6saperszetovdbbrais a
Balk6n maradt.
kereszttilvalamilyen
Oroszorszdg,mint l6thattuk,az egdsz1vszdzadon
Balkdnt
szerettevolna
fel6
tdrt,
s
az
egdsz
riton mindig a tengerszorosok
ebben.
minduntalan
megakad6lyozt6k
k6zbentartani. Az eur6paihatalmak
1899-ben,
mostmdr egyfajtah6tteretbiztosftott,
Az orosz-franciasziivetsdg
a megfjft6skor kimondtdk,hogy a h6rmasszdvets6gfenn6ll6sdt6lfiiggetletudom6sulvette,hogy
niil is megmuad.Az oroszkiilpolitika a szdnadv€gen
a Balkdnon osztozniakell a Monarchi6val.Addigra m6r ki6pitette kdzdp6zsiai gyarmatbirodalm6t,s most a T6vol-Keletfel6 kezdetttekingetni.
de az tdlen nem volt
Itt mfu megvolt a vlagyivosztokitengerdszetibdzis,
6rdekdbenjdgmenteskikiihaszn6lhat6.M6rpediga teljes mozgdsszabads6g
t6re volt sziiks6g.Azutfinitt volt a transzszibdriaivasrit,amelyetigen nagy
kfnai teriilet vdlasztottel Vlagyivosztokt6l,az oddigtervezettvasutatnagy
kertil6vel kellett meg6piteni.Es ezentrilmen6en:itt volt Kina, ez az 6i6si
teriilet, amely az oroszipar piaca lehetne.
Mindenesetrcl€tezettegy teriilet, amely gyeng6bbvolt Kfndn6l, annak
fennhat6sdgaalatt6llt, de a japdnokis kiszemelt6kmaguknak.Koredrdlvan
sz6. 1884-benaz oroszkorm6nyzatfelvette a diplom6ciaikapcsolatokata
koreaikir6lys6ggal,egyezm6nytis kdtiitt, amelybenbiztosftott6kaz oroszok
szdmdraa szabadkereskedelmet.Tiz 6vre 16 egy koreai felkelds iiriigyet
adott a kinai korm6nyzatnak,hogy csapatokatkiildjtin az orszdgba,de ezt a
jap6nok is megtett6k.Ebb6l 1894.augusztusl-jdn japdn-kfnai h6boni bontakozott ki, 6ri6si jap6n fiil6nnyel. A jap6nok elfoglalt6k Port Arthurt, a
kedvez6helyen fekv6 kfnai kiktlt6t. A jap6nokel6rettir6sefelh6borftottaaz
eur6paihatalmakat.A nagy ellenfelekegymdskebl6reborultak: orosz-n6met-francia kiiziis nyom6sraJapdnb6k6t kdtdtt, visszaadtaaz elfoglalt teriileteket.Kfna h6l6svolt. 1896-banII. Mikl6s koron6z6s6n
ott volt a vezetd
kfnai dllamfdrfr, Li Hung-csang,egyezm€nytis ktittitt, ennek drtelmdben
hogy lertividftsea VlaOroszorsz6gvasutat6pfthetEszak-Mandzsriri6ban,
gyivosztokbamen6 vasritritvonal6t.
Kore6banszinteorosz-japdnkondominiumalaktlt ki, a k6t f6l egyardnt
saj6tj6naktekintetteaz orszdgotEkkor a ndmetekl6ptek, 1897-benb6rbe
vett6k Csiaocsoukikitt6jdt, az angolok pedig ezen felbuzdulvaVejhajvejt.
Ahogy kor6bban tort6nt, Oroszorszdgmost sem maradhatotttdtlen. Egy
1898.m6rcius27-€nkiitdtt orosz-k(naiegyezm€nyr6v1naz oroszok25 6vre
b6rbevettdk Port Arthurt 6s a Liaotung-fdlszigeter.
A vasritikoncesszi6ttov6bb b6vitett6k, most m6r Harbint6l Ylagyivosztokig szerczt1kmeg D6lMandzsfri6bana vasdt6pft6sjog6t, n6vlegkfnai fennhat6sdgalatt, ez6rt is
neveztdkKelet-kinai Vasritnak,de a vonal mentdnfekv6 teriilet oroszkatonai v6delemal6 keriilt. Az oroszgyarmatbirodalomsikeresentov6bbb6viilt.
Egy dprilis 25-€n kiittttt szerz6ddsben
az orosz 6s a jap6n korm6ny megegyezettKorea fiiggetlens6g6r6l(Kfn6t meg sem kdrdezt6k),Oroszorszdg
beleegyezettabba,hogy Jap6ngazdasdgi
kapcsolatokat6pftsenki Kore6val.
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1899-benpedig mindennekmegkoron6z6sak6nt
egyezmlnysziiletettAngli6val a kfnai 6rdekszf6ri4k
elhat6rol6s6r6l:a Jangcefoly6t6l ddlre es6 teriilet
az angolokd,a Nagy Falt6l iszakra es6az oroszok6.Jap6nebb6l az egyezmdnyb6lkimaradt.
Az orosz kiilpolitika tehdta legjobbriton volt a gyarmatbirodalomkfnai
ki6pft6sefel6.Ez1rt hirdettemeg Eur6p6bana leszereldst- mint a nemzetkdzi politika f6 c1ljdt - a bdke fenntart6sa6rdek6ben.Orosz kezdem6nyez6sreiilt 6ssze1898mdjus6t6ljfliusdig Hdgdban26 orszdgr6szv6tel6vel
a
nemzetktizileszerel6si
konferencia.
A leszerel6s
iigy6bentermdszetesen
nem
tudtak megegyezni,az egyetleneredmdnyaz az6tais mriktjd6 nemzetkiizi
bfr6sdgl6trehoz6savolt. Oroszorszdgviszont iigyeseneltereltea figyelmet
t6vol-keletiterjeszked6s6r6l.

Nemzetek6s gyarmatok
Oroszorsz6gtort6net6tfrjuk, s eddig 6ltal6banoroszokr6lis volt sz6. De a
19. szdzadsor6nvil6goss6vdlt, hogy az orszdgbanaz oroszokonkiviil m6s
etnikumok is 6lnek. Az 1897-esndpsz6ml6l6salkalm6b6lpedig kideriilt,
hogy az oroszokvoltak6ppen
kisebbsdgben
vannak.A lakoss6gnak
43,30Vo6t tett6kki, az ukr6nokI7,4l%o-a6s a fehdroroszok
4,57Vo-a
mellett.Minthogy a kormfinyzataz ut6bbi kett6t is orosznaktekintette,egyiitt mr{rval6ban 6k vannaktdbbs6gben.Perszeott volt az a nemzetis6g,amelyik a legttibb gondot okozta,6s amelyikneka l6t6r6l igazdntudomdstkellett venni:
a lengyeleka maguk6,l7Vo-6vaLTekint6lyesmennyisdget
tettekki m6g a
zsiddk 3,94%o-kal,
valamivel riibb mint iitmilli6an 6ltek itt. A ttibbiek m6r
alacsonyabbszdzal1kokatkdpviseltek: finn l,7IVo, litvfin l,29Vo, gr:iu;z
l,05%o,a ttjbbiek az l%oalatt maradtak,pl. az <irm6nyek0,9IVo-kaLA valamivel tribb mint egymilli6 kiiltinf6le kauki4zusin6p tisszesen0,85%o-ot
k6pviselt.
AZ 1863-45 LENGYEL FELKELES

A lengyeleksokgondotokoztakkorszakunkelejdnrijabbfelkel6siikkel.A krfmi
hdboniidejdnrem6nyeikt6madtak,hiszen6ppeneuropaihdbonifolyt Oroszorsz6gellen. Az fj helytart6,Gorcsakovherceg,a krfmi hadvezlr nem sok
j& igeft. 1856 m6jus6banII. Sdndorszem6lyesen
is megjelentVars6ban,
most is franci6ul sz6lftottameg a tisztelet6reiisszegyfiltnotabilit6sokat,6s
6vta 6ket az filmodozdsokt6l.
De azdrta ktjvetkez66vbenenged6lyezt6k
egy
MezdgazdasdgiTiirsulat lfltrehozdsdt,ez nlhdny 6vre tulajdonkdppenegyfajta politikai f6rumot is biztosftotta lengyelnemess6gnek.
Vars6banpe{ig
orvosi f6iskol6t hoztak l€tre.
A Lengyel Kir6lys6glakoss6gaekkor nemegdszeniitmilli6t tett ki, ennek
h6romnegyedrdszevolt a lengyel,de perszelengyeleka litv6n, feh6rorosz
6s ukr6n teriileteken is laktak, tdbbnyire 6k voltak ott a fcildbirtokosok.
Mintegy 600 000 zsid6 lakott itt, ebb6l ttibb mint 500 000 a v6rosokban,
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ahol dsszesenL 164 000 lakos 6lt. Ez egy 1859-estisszefr6sb6l
deriilt ki,
amelyneksegfts€g6vel
megpr6b6lt6kfelmdrni az agrdrwiszonyokat.
Abban a
pillanatbanvagyunk,amikor mag6banOroszorsz6gban
m6r megkezd6ddtta
j obb6gyreformel6k6szft6se.
A LengyelKir6lys6gban
a jobb6gyokm6r 1808a szemdlyes
szabads6got
ban, Nap6leon kegy6b6l megkaptdk,s ezen az orosz uralom sem kfvdnt
villtoztatni.A fdld hasznffi,ata
ut6n azonbaqa parasztoktov6bbrais feud6lis
jellegfi szolgdltat6sokkal
tartoztak.A tiibb mint 300 000 paraszti gazdasflg
64%o-amag6nfiildesriribirtokon mfiktidiitt, mintegy egyhatodukcsak p6nzszolg6ltatdssaltartozott, m6g kisebb r6sz vegyesenp€nzzel6s robottal, a
nagy tobbsdgazonbanrobottal. A kdrddstehdta szolgi4ltat6sok
megv6lt6sa
volt. A Mezflgazdas6giT6rsulatbansok vita folyt en6l. Az agr6rkdrd6sek
mellett azonbanmdr politikai k6rddsekis felvet6dtek,alapvet6enaz 1830
eldtti helyzethelyre6llft6sa,neti{na teljes fiiggetlensdg.Az oroszokkalval6
egytittmfikdddsre
hajland6m6rs6keltszdrnyvezetfjeAndrzejZamoyskivolt,
nagy vagyonri fdldbirtokos. Mellette azonban lfltezett egy radikdlisabb
szfirnyis, amely a lengyeltdrt6nelem,f6k6ppaz 1830-asfelkel6s6vfordul6i
vagy nemzeti h6sdk dzvegyeinektemetdsekormindig nagy tiintet6seket
szervezett.
Az orosz korm6nyzat1861 mdrcius6banAleksanderWielopolskimdrkit
nevezteki a vall6si 6s kdzoktat6siigyibizottsdgfejdv6, gyakorlatilag6 lett
a kir6lys6gbelikorm6nyzdsvezetdje.Terveikiiziitt szerepeltaz 1832-eslengyel statritumvisszadllft6sa,
amely mdgisvalamif6letinkormdnyzatotbiztositott, a zsid6k emancip6ci6ja,a parasztiszolgdltatdsokdtv6lt6sapdnzjdrad6kra- ez m6juselej6ncsakugyanmegis tiirt6nt. AMezfgazdasdgiTdrsulat
juttatdsdtigdnyelte,ez6ft viszont
ugyanakkora parasztokfOldtulajdonhoz
m6g 1861-benfeloszlatt6k.
A p€nzjdrad6kraval6 fittdr€slebonyolftdsdracenzusosalaponv6lasztott
bizottsdgokathoztak l6tre. Rtjvid id6n beliil a parasztokttibbs6gem6r csak
pdnzszolgflltat6ssal
tartozott,ami kiinnyftetthelyzetiikiin.Bevezett6ka helyi
6s korm6nyz6sdgidnkormdnyzatot,Wielopolski mdg egy 6llamtan6csfel6llitdsdt is tervezteaz alkirdly vezet6sealatt.
A tiintet6sekazonbantov6bbfolytat6dtak,el6bb vagy ut6bb a rend6rs6g
is beavatkozott,halottakis voltak. A hangulategyre idegesebblett mindkdt
oldalon.A kiegyez6stkeres6m6rs6keltek,a feh6rek,ahogyid6vel nevezt6k
6ket, egy lzopold Kronenbergnevri zsid6 konvertita,gydrosvezetdsealatt
szervezkedtek.A radikdlis vtjrdsok fd tdmaszpontjdulVars6 szolg6lt,ahol
Vdrosi Bizottsdgothoztak l6tre. Szdmukraa minim6lis program az 1830
el6tti helyzethelyredllft6sa
volt, de val6j6bana teljeselszakad6s
Oroszorszdgt6l.Egyik vezet6jiikJarostawDqbrowski volt.
1862 m6jus6bana csflszdrelfogadtaWielopolski programj6t.II. Sdndor
alkir6lly6 liber6lis iiccs6t,Konsztantyinnagyherceget
nevezteki. A radik6lisok azonbanekkona m6r felkel6stk6szftettekel6, mer6nyleteketkfsdreltek
meg Konsztantyin6s Wielopolski ellen, amire Wielopolski kiv6gz6sekkel
akart vdlaszolni.D4browskit 1862 augusztusv6g6nbdrttinbe zdrtdk, igy a
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felkeldsbennem is tudott r6szt venni. Wielopolski az egyetemihallgat6kat
6s m6sfiatalokatbe akartavonultatnikatondnak,hogy elej6tvegyea tov6bbi
zavarg6soknak.
Ez robbantottaki a felkeldst1863.janudr22-6nYarc6ban,
mint 33 6vvel
kor6bban.A felkelds 6l6n term6szetesen
a viirtisijk i4lltak,akik mdg aznap
ki6ltv6nybanbejelentettdk,hogy megalakultaz ideigleneskormdny,amely
a parasztokkez€nl6v6 tjsszesftildet a tulaidonukba adja6t. A vdrdsiikabban
rern6nykedtek,hogy ez majd a felkel6smell6 6llftja i parasztokat.(Val6j6ban sok paraszta cdr mellett foglalt dll6st.)Erre a segfts6grenagy sziiks6g
lett volna, hiszenkatonaiszempontb6la felkel6sdsszehasonlfthatatlanul
h6trdnyosabbktiriilm6nyekkiizijtt indult, mint 1830-ban.Most nem ldtezett
lengyelhadsereg,az oroszviszontitt volt az orszdgban.Ez€rt
val6j6bancsak
partizi4nharc
folyt, b6r a felkel6stannyirael6kdszftett6k,
hogy m6ga kdzs6gi
iinkormdnyzatoklengyel sasospecsdtjeitis megcsindltattdk.
A felkel6k kisebbcsoportokbanharcoltak,soraikbansok volt az egyetemi
hallgatd,ktizdpiskoldsdi6k, de munkdsokis sz6psz6mban,6s perszeradik6lis drziiletrinemesek,tdbbnyirem6r birtoktalanok.Az els6h6napokbanaz
egyenl6tlenharc a vtirdsdk irdnyitdsdvalfolyt. Az el6gg6remdnytelenhelyzetbenazonbanfitadtflka vezetdsta fehdreknek,abbanbizva, hogy akkor
jutnak. Az emigrdnsokbiztatti4ka felkel6ket,a nyugati
nyugati segits6ghez
hatalmakazonban,ezt mdr l6ttuk, csak ajdnldsokraszorftkoztak.Egy rijabb
krfmi h6bonira,amibena felkel6k rem6nykedtek,
nemkeriilt sor.Ez6rt aztdn
6szrevisszaadtdka vezetdsta viirijsdknek.RomualdTrauguttlett a dikt6tor,
aki megpr6bdltatov6bb ir6nyftani a harcot. 1864 kds6 tavaszdnaz utolsd
csapatokataz oroszhadseregfelszdmolta.
A nyugati intervenci6kraval6 tekintettelaz oroszkorm6nyzatkegyelmet
kfvdnt gyakorolni. De amikor az rljonnan kinevezettorosz fdparancsnok,
TheodorBerg tdbornokellen mer6nyletetkis6reltek meg, a korm6nyzata
szigor mellett dtintritt. A foglyul ejtett Trauguttotkiv6gezt6k.Hivatalosan
396 felkel6t vlgeztek ki, val6jdbanmindk6t f6l mintegy kdtezerkiv6gz6st
hajtott v6gre, a harcok sor6npedig 25 000 emberhalt meg. 12 000 volt a
bebiirtdnzdtteksziima, enn6l nagyobba Szib6ri6basz6mfiztittekd.Megint
sok lengyel ftildbirtokot elkoboztak.
M6g jav6ban folytak a harcok, amikor a kormdnyzathozzfikezdettegy
agr6rreformkidolgoz6s6hoz.
Oroszorszdgban
6ppenekkor indult meg ajobb6gyreformv6grehajt6sa.
A Lengyel Kiriflys6gban1863.augusztus31-6n
l6trehoztakegy agrrdrbizotts6got
az el6k1szit6s6re.
Elntike a m6r ismert liber6lis Miljutyin lett, tagjai kdzt volt az a k6t szlavofil, Szamarin6s Cserkasszkij, akik.ryr6raz oroszorszdgireformel6k6szftds6ben
6s v6grehajt6s6ban is fontos szerepetv6llaltak.
AVars6i Fdkormdnyz6sdgban
(igy nevezt€ka Lengyel Kir6lys6got,hogy
m6g a lengyeln6v is eltfinjdn)a reform ldnyegesen
kedvez6bberedmdnyekkel z6rult, mint Oroszorsz6gban,
hiszenennekmost politikai tartalmais lett,
a lengyel parasztokatkellett szembeforditaniegykori fiildesuraikkal.A reform 6rtelmdbena parasztoktulajdonukbakapt6k az eg6szaddig birtokolt
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ftjldet telkekben,mert itt az obscsinaismeretlenvolt. Mintegy 700 000 gazdas6gjutott fgy ftildh6z. S6t 130 000 fdld ndlkiili parasztis tulajdonhoz
jutott, az elkobzottbirtokqkb6l €s az dllami javakb6l mdg mintegy 700 000
hektdrnyitertiletetosztottaksz6tktiztiik. A falu kdzdssdge,a gmina egyfajta tinkormfinyzatotkapott,ebbena gmin6bana helybeli fdldbirtokosok
is helyet foglaltak, egyenl6 alapon a parasztokkal.A politikai sz6nd6k
tehdt el6rte c6lj6t, a parasztokmegkaptrika cfut6l azt a fSldet, amelyet a
foldesuraknem voltak hajland6kodaadni.Vil6gos,hogy a nemzetiszempontb6lnem tudatosnagy parasztitdmegek- legal6bbisegy ideig - h6l6sak
voltak a kormfinyzatnak.
1830,1846,1848ut6n immdronnegyedszer
bukottel egy lengyelfelkel6s. A nemesi6s6rtelmisdgivezet6kitt is, mint a m6sikkdt lengyeltertileten,
tisztdbajiittek azzal; amig a h6rom feloszt6hatalomegymdssalj6 viszonyban van (s ezt a j6 viszonyt6ppena lengyelekfeloszt6sa6ltette),addig
egyetlenlengyel felkel6sneksincs es6lyea sikerre,az orszdgteljes felszabadft6s6ra.At kell tdrni a lassrigyarapod6sra,
a divatos pozitivista term6szettudom6nyos
vil6gn6zetis ezt sugallta.Szervesmunkdnakneveztdkezt
a politik6t, l6nyege a gazdasilgit6ren val6 el6rehaladdsvolt. A megl6v6
politikai megosztotts6ggal
meg kellett b6k6lni.
Az oroszkorm6nyzatazonbana magafokoz6d6oroszosft6s6val
ezt igazdn nem segftetteel6. A kdzigazgatdshivatalos nyelve term6szetesen
az
oroszlett, az iskol6k6a vars6iegyetemt6laz utols6falusi elemiigszintdn.
Csak a hittant volt szabadlengyeliil oktatni.Id6vel mdr az 6rdk sziinetdben
semlehetettlengyeliil megsz6lalni,aki mdgismegtette,biintetdstkapott.Az
utcai feliratok, a boltok cfgtdblfii is oroszulfr6dtak.Mdg a levdlborftdkokat
is cirill betrikkelkellett megcfmezni.Csak amikor erre a lengyelt6rsadalom
passzfvellen6lldssal
v6laszolt,6s nem levelezettt6bb6,akkortdrdltdkel ezt
az eL6irdst.
Perszeenn6l kem6nyebbl6p6seiis voltak az oroszhat6s6goknak.
A katolikus egyhdzvagyondtmajdnemteljeseg6szdben
elkoboztdl<,
a kolostorok
nagy tdbbs{g€t bezdrt6k.Az egyh6zat,amelynek 1867-benm6r csak hat
piisptiksdgevolt, a beliigyminiszt6riumegyik iigyosztillya al6 rendelt6k.
1875-benaz unitus egyhdzatfelsz6molt6k,papjait 6s hfveit az ortodoxegyhazbasorolt6kbe (ez gyakorlatilagaz ukr6nokat6rintette).Chelmn6banoF
todox ptispiiksdgetalapftottak.
1867-benfelsz6moltdkaz fillamtan6csot6s akdzigazgat6sitan6csot,az
egykori auton6miamaradv6nyait,a kdvetkez66vbenaz egy6bbizottsdgokat is. Az orszdgotaz eddig\ kdzigazgatflsibeoszt6st6lfiiggetleniil tfz
kormdnyz6sdgra
osztott6kfel. 1867-benoroszminta szerintlltrehoztdk a
vars6itankeriiletet,1872-benbevezett6kaz oroszkiiz6piskolairendszert,
1876-banaz orosz igazsdgtigyiintdzm6nyeket,6m az eskiidtszdkeket
nem.
A vars6i egyetemstatritum6taz 1863-asoroszreform szerintalakftott6kki.
A tanrirokkdt 6v haladdkotkaptakarra,hogy megtanuljanakoroszul,h6rom
6v haladdkotpedig arra, hogy valamelyikoroszegyetemenmegszerezz6k
a
doktori fokozatot.
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FTNNEK,
UKRANoK,
zsrD6K,rer/,Ror, cn0zor Es OnNaENysr
A finnekr6l az oroszosft6skapcsdnm6r esett sz6. Ehhez annyit kell mdg
hozzdtenni,hogyaz oroszkormdnyzatittis megpr6bdlt6ketverni a lakoss6g
kiiltinbijz6 etnikumaiktiz6. A svdd uralom 6ta a vezet6t6rsadalmirdtegek
a sv6dekkriztil keriiltek ki, a svddvolt a hivatalosnyelv is. A finn nemzeti
mozgalomnakezzel kellett szembendznie.
A korm6nyzategyenjogrisftotta
a
finn nyelvet a sv6ddel,amivel voltak6ppenel6segitette,sz6nd6kaellen6re,
a finn parasztitomegeknemzetitjntudatosoddsdt.
Az egyenjogrisit6st
mfu az
1863-ban(hossztiid6 ut6n) egybehfvottorszdggyfrllsen
bejelentett€k,azzal,
hogy ez 20 6venbeltil val6sulmeg.S6t att6lkezdve,legk6sdbbh6rom6ven
beliil minden hivatalbanfinni.il tud6 embereketkell alkalmazni. 1866-ban
tdrv6nyt hoztak az elemi iskol6kr6l, 1873-banmegalakultaz els6finn tanit6si nyelvri gimn6zium.Az elemi iskolai tiirv6nyt meg is val6sftott6k,ennek
volt kiisztinhet6,hogy az oroszorszdgihelyzett6l
elt6r6enitt az analfab€tlzmust jelent6s mdrt6kbenfelsz6moltdka szdzadfordul6ra.
Az egyik balti b6r6n6egyszeran6l besz6lt,hogy II. Sdndorsok etnikum
atyja.Az egy6bkdntliber6lis Szamarin,aki, mint l6thattuk,amrigysem volt
a balti n6metekhfve, erre azzal villaszolt,hogy az oroszok ugyanazta szerepet tiiltik be az orszdgban,mint a francidk- vagyis orosznemzetdllamr6l
van sz6, amelybena mds nemzetis6griek
csak megtfirtek.III. S6ndoridej6n
ez m6r kormdnypolitik6vdv6lt, bdr addig is hallgat6lagosan
fgy kezelt6ka
probl6m6t.
A balti t6rs6gben1867-bena fels6bbkdzigazgatdsban
a n6methelylt az
orosznyelv vette 6t. 1887-benaz iskoldkorosznyelvfieklettek,kivdve az
elemi iskol6k als6 oszt6lyait,ezt kdt €we rd a mag6niskol6krais kiterjesztett6k,6s ebbenaz €vbenbevezett6kaz oroszigazsdgszolgriltat6si
rendszert,
orosznyelvvelterm6szetesen.
18856ta protest6ns
templomotcsak a Szent
Szin6dusenged6lydvel
lehetett6pfteni.1893-bana dorpariegyetemetmegsziintett6k,helyettel€trehoztdka jurjevi orosz egyetemet,ugyanismost 6rvdnyesftettdkazt,hogy Dorpatorosznevea ktiz6pkorbanJurjevvolt. Sajdtos
m6don az 1sztekn1l6s a letteknll ez a korszak,az 185G{0-as 6vek a nemzeti megdjul6sid6szaka,KreuTwald1857-benadta ki a Kalevipo-egcfmen
iisszegyfijtdttn6pi kiiltem6nyeket,a finn Kalevala megfelelfjet. 6 is, mint
Jakobson,az oroszuralom hfve volt, mert ett6l remdlteaz emancip6l6d6st
a balti bdr6k al6l. Hasonl6volt ahelyzeta lettekn6l,itt Christian voldemars
kdpviselteezt az 6ll6spontot.A mozgalomkiss6 a lengyel szervesmunk6ra
emldkeztetett.Itt is els6sorbanaz anyagimeger6siid6sre
keriilt a hangsrily,
m6g olyan mozgalmakis kialakultak,hogy csak a saj6tnemzetisdghez
tartoz6 keresked6ndlszabadv6si{rolni.A birodalomt6lval6 elszakaddsgondolat6t azonbansenki sem merte felvetni.
Az ukr6nokn6la nemzetimegrijul6simozgalomugyancsakebbenaz id6ben kezdettbontakozni.Lehet6sdgeitazonbansrilyosankorlfltoztavalujev
beliigyminiszter1863-askijrendelete, amely valldsi tdrgy:iimunki4kkivdtel6vel megtiltottaaz ukrdn nyelvfi kdnyvnyomtatdss.ds
sajt6t. A kijevi ttirt6n6sz,Kosztomarovis oroszulfrt, 6s nem merte magdtukrrinnaknevezni.
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A megf6lemlftett
ula6n 6rtelmis6gm6gistal6ltmagr{nak
f6rumot.Az Orosz
Fiildrajzi Tirsas6gnakKijevben alakult meg a d6lnyugatiszekci6ja,amely a
gyakor/atbanukr6n n6prajzzalis foglalkozott, fgy, f6l6nken utalva a nen:zet
megl6t6re.1874-benKijevbenorszdgosr€glszetikongresszust
is tartottak.Erre
mrdrfelfigyelteka hat6sdgok,
a t6rsasidg
ddlnyugatiszekci6jdtbetiltott6k.
A radik6lis ukr6n 6rtelmis6gk6pvisel6iHromada (Kdziiss6g)n6ventitkos tdrsas6gothoztak 16fte, ez az 1860-as6vek elej6n orosz forradalmdrokkal is felvette a kapcsolatot,fgy Zseljabovvalis, akivel m6g tal6lkozunk a tovdbbiakban.Az 6rtelmis6gtipikus k6pvisel6jeMihajlo Drahomaniv
volt, 1870-75 kiiztitt a kijevi egyetementanftott, azutin emigr6lt,B6csben
6s k6s6bbLembergben(Lvov) szerveztea nemzetimozgalmat.Ugyancsak
itt mdkddtitta jeles tdrt6n6sz6s kdzfr6, Hrusevszkij.Galfci6banaz ukrdnok
6s a lengyelekl6nyegesenjobb ktiriilm6nyekkdztirt 6ltek, ttjbbek kiizott ez
is hozzdj{rult az Oroszorszdg6s a Monarchiakiizti ellentdtekhez.
Kiiloncisenneh1zvolt a lengyelfeloszt6sokr6v6ner6senfeldazzadtzsid6
nemzetisdg
helyzete.A feloszt6sok6ta a zsid6kcsaka nyugatikormdnyz6s6gokbanlakhattak,ez volt az abizonyos,,Letelepeddsi
S6v". 1856-t6lmdr
6ket is besoroztdkkatondnak.A reformoksor6nbizonyoskateg6ri6knak(keresked6k,kdzmfvesek,orvosok)megengedt6k,
hogyezenkfvi.ilis letelepedjenek. Az ellenreformokkor6banazonbana pogromokkalegyidejflegjitttek
az egyreink6bb korl6toz6rendelkezdsek.
Kimondottdk,hogy a zsid6k m6g
a Leteleped6si
Sdvonbeliil is csakv6rosokban
6s nagyfalvakbanlakhatnak.
Tolsztojbeliigyminiszterm6r egyenesen
a keresztdnyek
v6delm6readottutasftdsokat.Azutdnkovetkezteka kiildnbdzdnumerusclaususok.1882-ben
a katonaorvosoknak
csak5Vo-alehetettzsid6.1887-benaz lvezetenbeliil a
kdz6p- 6s fels6fokd oktatdsbancsakI}Vo lehetetta zsid6k ar6nya,egyebiitt
5Vo,a kdt f6v6rosbanpedig csak3Vo.1889-benaz iigyvddi foglalkoz6sta
beltigyminiszterengedllylhez kotott6k. A ktjvetkez66vben a zemsztvov|lasztdsokb6ltiltottak ki 6ket, m6g ha vagyonuk alapjdnjogosultakis lettek
volna ene. Kijevb6l m6r 1886-banteljesenkiutasftott6ka zsiddkat,foglalkozdsukraval6 tekintetn6lkiil, Moszkvdban
ez 1891-bentortdntmeg. 1894jog6t is elvettdkt6liik.
ben a szeszr{rusftr{s
A korm6nyzatonbeltil voltak ellenzfiiis ennekaz antiszemitahevessdgnek. Mdg 1883-banPahlen gr6f vezet€s6vel
l6trehoztakegy bizotts6gota
zsid6kdrd6s
rendez6s6re.
A bizottsdg1888-rak6sztiltel jelentds6vel,
ennek
az a l6nyege,hogy a zsiddknaknyom6sokuk van a panaszra,pedig 6k is
6llampolgdrok.A k6rd6st az asszimililci6vall6tta megoldhat6nak.A kormdnyzatazonbanezt a megold6sthatdrozottanelvetette.
A n6pi r6tegekbenis megnyilv6nul6antiszemitizmusszorosantisszefiiggdtt az ortodoxi6val,amely, mint tudjuk, a zsid6kbanKrisztus gyilkosait
l6tta, s ennek megfeleldenakart veliik b6nni. Ett6l persze,Eur6p6raval6
tekintettel,m6g a korm6nyzatis visszariadt.A sok pogrom,az 6rtelmis6gi
foglalkoz6soklehetetlenn6t6tele viszont arra vezetett,hogy a zsid6k kiir6ben egyre tobb lett a forradalm6r,a szocialistatanok hfve. Mdsok pedig a
sz6zadfordul6ut6n a cionizmusfel6 tdjdkoz6dtak.1897-bena szocialistdk
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lltrehoztdk a zsid6 munk6sok szenezet1t,a Bundot, amely majd jelent6s
szerepetj6tszik az oroszforradalmimozgalomban.
A Kauki4zusn6peit,amelyekkelolykor feldjultak a harcok,a korm6nyzat
egyszerdenellensegnektekintette.A volga menti n6pekktjr6benm6r ldttuk
Iliminszkij tdritd akci6it,amelyekvoltakdppenaz asszimllilci6tszorgalmazt6k. A beszdlttat6r nyelven,de cirill betfikkel m6g kiinyveket is nyomtatott
ki sz6mukra.A tat6rok kdztitt viszont Kazanyban6s a Krfmen is egyfajta
nemzetimegrijuli4s
ment vdgbe,amely muszlimnacionalizmusra
vezetett.
Iszmail Bej Gaszpirallbahcsiszerrijipolgdrmester,aki Moszkv6banvlgezte
iskol6it, 1881-benjelentetettmeg egy ktinyvetorosz muzulmdnsdg
cfmen.
Ebbenvalamifdlemoderniz6ci6t
ktivetelt,meg a n6k emancip6ci6j6t
is, 6s
olyan nacionalizmust,amely szoroskapcsolatbanmaradaz iszldmmal.
A volgai finnugorn6pekkiirdben1891-ben128keresztdnyiskolamfiktid6tt. Iliminszkij itt is szerepetjiltszott,szocidlisvonatkoz6sbanigyekezett
megvddeniezeketaz elesettetnikumokat,de ezzel egyiitt el is akarta6ket
oroszosftani.
Ugy v6lte,ez a megold6sritja, ha nem oroszosodnak
el, akkor
muszlimtatdroklesznekbel6liik.
Gruziilt gyarmatiteriiletnektekintett6k,1861-bena parasztokt6lm6g fOldet is vettekel. A megl6v6fdlfeud6lisviszonyokatnem m6dosftottrikA fdldbirtokosok voltak az uralkod6rdteg, akik szinteeur6painemesekm6djdra
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rendelkezteka ndppel. Soraikb6lkeriiltek ki az els6 6rtelmis6giekis, akik
hamarosanszembehelyezkedtek
a rendszerrel,forradalm6rokk6v6ltak, de
minthogy magukat€s az eg9szn6pet 6nmag6bangyengdnektekintett6k,a
forradalmiharcot az oroszokkalegytitt kdpzeltdkel.
Bizonyos6rtelembenhasonl6analakult az 6rm6nyeksorsais. Nagyon
sokdiglojdlisak maradtakaz oroszrendszerir6nt. Miut6n az oroszkiilpolitika a T6vol-Keletfel6 t6j6koz6dott,mi{r nem t6mogattaaz ormlnyeket az
OszmdnBirodalommalszemben,ahol m6g srilyosabb
volt a nemzetielnyom6s.Az 6rm6nyforradalmdrok,a dasnakcutjunok,
akik nemzetiharcotakartak, a ttirok tildijzds el6l orosztertiletremenekiiltek,s itt folytattdk mozgalmukat. 1896-banaz egyhdziiskol6katorosznyelvfi rillamiakkalvdltott6kfel,
vagyonukatelkobozt6k,a kovetkez66vbenpedigaz eglsz egyhazivagyont
is. Pedig az Srm6nyekis ortodoxokvoltak, csak iin6ll6ak, nem tartoztaka
SzentSzin6dusald. Amikor 1905-benBakubana tat6rokpogromotrendeztek az ottani tirmdnyek ellen, az orosz hat6s6gokt6tlentil n6zt6k. igy az
egykor loj6lis 6rm6nyekb6lis sikeriilt forradalm6rokatnevelni.

rirassH6oirAsor
A 19. szdnadm6sodikfele hoztamegaz oroszgyarmatbirodalom
v6gs6kikerekft6sdt.1864-benGorcsakova kiilhatalmakhoz
intdzettjegyz6k6ben
elmagyardnta: AzsiilbanM oroszhatalomhatdraintfl rendezetlbnviszonyok vani'ak,
6lland6belh6boni,ami az oroszteriiletbiztons6gdtveszllyezteti.Ezdrtezeket
a hatdrteriileteket
be kell kebelezni.Csakhogyett6l rijabbrendezetlen
teriiletek
leszneka szomsz6dban,
fgy azokatis meg kell majd h6dftani.
1865-benCsernyajevt6bornokelfoglalta Thskentet,6m mire ez megtiirt6nt, meg6rkezett
a rendelkezds,
hogy diplom6ciaimegfontol6sokb6l
mdgse
foglalja el a v6rost. Addigra azonbanez mfu befejezettt6ny volt, 6s an6l
nem lehetettsz6,hogy a bennsziilottekkel
szembenaz oroszokvisszavonuljanak. K6t 6vre rd mdr Taskentettettdk az rijonnanldtrehozottturkesztdni
f6kormdnyz6s6g
f6vrdros6vd.
A helybeli parasztokmegnyer6se
6rdek6benitt
a lengyelorszdgiraeml6keztet6ftjldreformothajtottakv6gre.
1868-bana buharaiemirdtustdmad6stintlzett az orosztertilet ellen. Az
oroszokterm6szetesen
visszaviigtak,elfoglaltdkSzamarkandot.
V6giil bdk6t
kiitottek, ennek6rtelmdbena buharaiteriilet egy rdszekdzvetlentilaz otoszok kez6rekeriilt, az oroszkeresked6kszabadonl6togathatt6kaz orszdgot.
1873-bana turkeszt6nif6kormdnyz6,Kaufmantdmaddstintdzettaz orosz
teriiletekhezlegktizelebbfekv6 Hiva ellen. A londoni orosznagyktivetmegnyugtattaaz angol korm6nyt: nincs sz6 h6dft6sr6l.Jriniusbanaz oroszok
elfoglaltdk Hiva v6ros6t,a hamarosanmegkiitd,ttb6ke 6rtelmdbenaz Amudarja foly6t6l 6szakraes6teriilet az oroszokdlett, a foly6 delt6j6valegyiitt,
a hivai kdn 2,2 milli6 rubel k6rp6tl6stkapott, de kijtelezte magdt,hogy a
kiilvil6ggal csakoroszkdzvetftdsseltart fenn kapcsolatokat.
Hiva teh6torosz
protektor6tusal6 keriilt. Ez augusztusban
tdrt6nt, szeptemberben
a buharai
emfr is elfogadtaezt a st6tust.Kokandban1875-benfelkel6st6rt ki a k6n
ellen,a mozgalomoroszteriiletreis 6tterjedt.Az oroszoknak
term6szetesen
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56-rb."kellett l6pnitik, 1876elej6reaz eg6szkdnsdgtertiletdtelfoglalt6k 6s
bekebeleztdk,itt nem volt sz6 protektoritusr6l.
Az Aral-t6, a Kaszpi-tenger6s perzsiakiizt m6g maradtegy bizonytalan
hovatartozdsriteriilet. 1869-benennek a hatdrfunmegalapftJtiilkKrisznovodszkvdros6t,azatdnhamarosan
elkezd6ddtta terjeszkedEs
keleti irdnyban.
1878-81sor6nelfog-laltdkaz eg6szteriiletet,6s a kiukdzusi f6korm6nyl6s6g
al6 rendeltdk. Ktiz€p--Azsiamegh6dftdsaezzel befejez6d6tt.K6ts6gtelen]
hogy a kordbbi dlland6sultbelharcokut6n az orosroi itt nyugalmatieremtettek.Ezt zendsitettemeg lgor Borogyin a Kdzdp-Azsiapuszttlinc. szimfonikus kijltemdny6ben,ahol a viharos disszonanii6kut6n az orosz katondk
iitemesl6pte zdrja le a fejlemdnyeket- v6grerend van.
Kiizdp-Azsidraoroszorsz6gnak
els6sor6an
presztfzsokokbdl,
de nagyon
nyom6s.gazdas6gi
okokb6lis sziiksdgevolt. Ai amerikaipolg6rh6boni-idej6n akad.ozolta gyapotbehozatal,
pedigaz orosztextilipar^szimfura
a nyersanyagn6lkiilijzhetetlenvolt. Ezentrilnem import ritjdn icellettbeszerezii,az
orsz6gonbeliil termett.A gyarmatihelyzetet-viszont
mutatja,hogy a nyersgyap-ototfeldolgoz6 gydrakhelybeni l6tesit6s6ta kormiliyzat a moszkvai
textilgydrosokk6r6sdrebetiltotta.
1884-benbevezett6kM oroszigazsilgszolgdltat6st,
hamarosanmegindult
a vasdtdpft6s,
hiszena gyapototigy konnyeb6volt szilllitani.Az oroJztelepesekis megjelentek.A szdzadv6g6remi{r kezdettkidptilni az iskolarendszer k6toszt6lyos,orosz nyelvfi elemi iskoliikkal,hiszen ezekaz iskol6k
els6sorbanaz oroszokig6_nyeit
el6gitett6kki. Tipikus gyarmatiuralom jritt
itt l6tre (term6szetesen
a kdt protelitoridtus
kivdtil6vegl ruinsziUen mind a
mai napigmeglehetkiikinbdztetniaz oroszuralomelditi 6v6rost,a gyarmati
korszak 6pftkez6seit,a masszfv6s er6t sug6rz6korm6nyzati6pi.ilJteket6s
a szovjetkorszakv6rosnegyedeit.
igy vort Lz akoz6p\asTlrnvel\at,_meg
flzsiaitertiletekenis. Az oroszkormdnyzat6saGlepesek-egyarfunttudom6sul
vett6k,hogy itt 6k az urak.
A gyarmatszerzdsmellett azonbangyarmatveszt6s
is volt. Alaszka r6g6ta
orosztertiletneksz6mftott,csaknem tudtakmit kezdenivele, a zord 6ghijlat
m6g oroszokatsem igen cs6bftottide. A prdmkereskedelemb6l,
valamikora
legfontosabbjtivedelmi forrdsb6lm6r nem sok haszonszilrmazott,a pr6mes
6llatokatsikeriiltkiirtani, meg a halakatis. Mdr 1g57-benfelvet6ddtfagondolat,hogy ezt atlvoli teri.iletetelad6ssal
kellenehasznosftani.
Formaizerint Alaszka az orosz-Amerikai T6rsas6gkezel6s6ben
6llt, amely olyan int€zm1nyvolt, mint a l7. szdzadban
a holland 6s az angol Kelet-indiai 16rsas6g.A t6rsas6g
szerz6d6se
1862-benrej6rt,igy uagysilat kezel6sbe
kellett
volna venni sok ktilts6ggel6s kev6shasionnat,vagy eladni.v6giil is 1g67ben 7 milli6 akkori dolldrdrt oroszorszi{geladtau?.til"t.t az f,gyestilrAllamoknak.Az amerikaikongresszussokillta a p6nzt,az oroszk6im6nyzatnak sok pdnzlbe keriilt, hogy megvdsdroljaai amerikaisajt6naktegatauu
egy rdsz€ta tranzakci6tdmogatdsr{ra.
Amikor k6s6bbaranyattalfltlak itt,
kidertilt, hogy nagyon olcs6n adtdk Alaszkdt. Arany tigy6ben azonbanaz
oroszoknakott volt aztJr6l.
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Ellenreformok 6s forradalmi eszm6k kora
LORISZ
MELIKOV
TERVEZETE
Az az Oroszorsz6g,amely a nemzetkiizikapcsolatokban
mint vitathatatlanul
eur6painagyhataloml6pett fel, befeld egydltalfibannem volt olyan eur6pai.
A nagy reformok az autokr6ci6tmarad6ktalanulmeghagyti4k.
A polgrdri6talakul6segyik ldnyegesmozzanata,
az alkotmdnyoss6g
nem val6sultmeg.
A felsd ktjrdkbentermdszetesen
nem volt senki, aki ezt megk6rddjelezte
volna.De m6ga liberdlisokis hosszabb
tdvonszintdnelfogadt6ka rendszert,
hiszenbiztositottaa rendet.Csakaz 6rtelmis6giforradalmdroknem tiir6dtek
bele,6k teljesvdltozdstakartak,forradalmat.1865-benegy moszkvaiegyetemi hallgat6,Isutyin titkos ktjrt hozott l6tre a felkel6spropagi{l6sa
6rdek6ben.A kdvetkez66vbenegy m6sikegyetemista,
Karakozovmer6nyletetkfs6reltmeg IL Srdndor
ellen.A mer6nyletneknagy,elit6l6visszhangjat6madt,
parasztok
a
a cint f6ltett6k, a fels6 kdrtik a rendet.Ugy tfint, Oroszorszdg
m6g nem teljesen6rett meg a valddi polgdri 6talakul6sra.
A mer6nyletrea korm6ny villaszacsak az elnyomds6s a rend6ri terror
fokoz6salehetett.Kivizsgdl6s6rakiiltjnbizottsdgothoztakl6tre,foly6iratokat
tiltottak be, el6sztjr a Szovremennyiket,
pedig a nagy oroszktilt6, Nyekrarzoy versetirt Muravjoy tisztelet6re,hogy megmentsefoly6irat6t.A harmadik iigyosztilly vezet6jePjotr Suvalov lett, kordbbanbalti f6korm6nyz6,
mindenfajtareform ellens6ge,aki az addigmeghozottakkalsem6rtett egyet.
Az autokr6cialegf6bb sz6sz6l6jaazonbannem 6 volt, hanemMihail Katkov,
egy hivatalnokfia, ifjrikor6bana Sztankevics-kdr
tagja,k6s6bbMoszkv6ban
(docense),miel6tt a f/'oz6fraoktat6s6tteljesenbetila filoz6fra segddtandra
tottdk volna. Utdna az ldjsdgitdsban
talfllta meg hivat6sdtaz orosz nagyhatalmis6gsz6sz6l6jakdnt.
Az 1863-aslengyel felkeldsut6n m6r ijntudatos
nacionalistak6nt
ldpettfel. Egyik legjobbbarfitjaKonsztantyinLeontyevvolt,
az alapjdbanhitetlen 6rtelmis6gi,aki m6gis elfogadtaaz ortodoxiilt, 6s a
reakci6s,bizantingondolkodds
legf6bbk6pvisel6jdv6
lett.
1869-benjelent meg az eredetilegorvosDanyilevszkijktinyve Oroszorjegy6benfordult
szdg€s Eurdpa cfmmel.A krfmi h6boni ut6ni sdrt6dtitts6g
el Eur6pdt6l,azt hirdette,hogy Oroszorsz6gnak
mds,kiiltin ritonkell j6rnia.
J6valSpengler6s Tbynbeeel6tt mdr felvdzoltaa kultdrkiirijk elm6let6t:Eur6p6bana latin-germ6nkultrirkijr volt az uralkod6,de ez mdr tril6lte lehet6s6geit,most a szl6v kultrirktjr6 a jdv6. Ez a politika nyelv6relefordftva
megintcsakaz orosznagyhatalmisdgot,
v6gs6soronaz eurdpaihegem6ni6t
jelentette.E gondolkodds
az oroszfels6kijrdkbenigenkedvezdvisszhangra
szdmithatott,ha a hivatalosktilpolitika nem is fogadtael teljes eg6sz6ben.
A rendszerjellegzetesemberevolt Dmitrij Tolsztojgr6f, Katkov 6s Leontyev bar6tja,aki 1866-banlett kijzoktat6siigyiminiszter.Agimndziumokban
a klasszikusnyelvek oktat6s6t6llftotta az elltdrbe a modernnyelvek 6s a
term6szettudom6nyos
tantdrgyakrovdsiira.Eppenez6rt fordult iz ellenzeki
6rtelmis6gaz ut6bbiakfel6, hiszenazok lehettekegy, az ortodoxidvalszemben dll6, laikus vil6gn6zetalapjai,s vdgs6sorona forradalmi mozgalmatis
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er6sfthett6k.De sajdtosm6don6ppenTolsztojaz, aki a fels6 kiirdk nyom6s6ralehet6v6tette a n6k bekapcsol6dds6t
akdz6p- 6s fels6fokri oktat6sba.
A rendszer- szintep6rhuzamosan
a kordbbant6rgyaltreformokkal- m6r
n6h6nykorl6toz6 int6zked6stis bevezetett.1866-banszfkftettdk a zemsztv6k azon jogdt, hogy gazdas6giint6zm6nyekread6t vethessenekki, a kdvetkezd6vbenviszontkib6vitett6ka zemsztvo6l6n 6116
nemesimarsalljogkdrdt az,,elt6r6kkel"szemben.
A zemsztv6khat6skiir6tazzalis korl6tozt6k,
hogy kiadv6nyaikatakorm6nyz6eldzetesencenzirSahatta,
s a nyilvdnoss6g
kizdrflsa6rdek6bencsak annyi p6ld6nybanjelentethett6kmeg, ah6ny tagja
volt a zemsztv6nak.A beliigyminiszt6rium1870-benkijrk6rddst intlzett a
zemsztv6khoz,ebbenfelvetettea parasztokatsrijt6 fejad6 helyett egy mindenkit 6rint6 6ltal6nosad6 bevezet6sdt.
A zemsztv6kezt lelkesent6mogattik, az eg€szb6lm6gsemlett semmi. A k6rd6sbenpersze az ellenzdk is
megosztottvolt, hiszen mdg a liber6lis Csicserinis elleneztea nemess6g
megad6ztatdsdt,
amignincsenekrijabbpolitikai reformok,vagyis valamifdle
kfsdrlet az alkotm6nyossdg
bevezetds6re.
A jobb6gyreformmalval6 parasztiel6gedetlens6get
perszenem lehetett f6lreismerni,az 1870-es6vek elej6nkibontakoz6ban
volt a narodnyikok mozgalma,mint err6l majd k6s6bbsz6lunk.Fels6bbkdrokbenkezdt6k rigy l6tni, hogy tovdbbireformokravolna sztiksdg,els6sorbanvalami
olyan megold6sra,amelylegal6bbegy l6p6sselkozelebbvinneaz alkotm6nyos rendhez.Lorisz-Melikovgr6f tdbornokbizalmasmemorandumban
a
forradalmimozgalomellen6benis ezt javasolta.Ldtre is hoztakegy Legfels6bbBizottsdgotennek6rdek6ben.Tolsztojhelyetta liber6lisSzaburov
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lett a ktjzoktatdsiigyiminiszter,a pdnziigyminiszterped\gaz ugyancsakliberdlisAbaza.
A kiizvdlemdny szdmdraannyira gyfiliiletesharmadikiigyosztdlytmegsziintett6k,hat6skijr6ta beliigyminiszt6riumrend6ri osztillyavette 6t. Lo6 vitte tov6bba reform iigy6t. Tervet
risz-Melikovlett a beliigyminiszter,
dolgozottki a megsziintetettLegfels6bbBizotts6gtov6bbimfiktjd6s6rekdzigazgatdsi6s pdnziigyi szekcidban.Javasoltaa zemsztv6k6s a dumdk 6ltal
v6lasztottszemdlyekbevondsdtabbana formdban,hogy ezekjavaslatokat
terjeszthessenek
az dllamtan6csel6, s6t ugyancsakez a k€t \ntdzmdnyv6tag mell6.
laszthasson
15 k6pviseldta tdbbi kinevezett6llamtan6csi
1881 febru6rjSbanvagyunk,a nyolc f6bdl 6116bizotts6gk6t izben is
val6 viflaszt6sk6rd6sdt
megt6rgyaltaa javaslatokat,csak az flllamtandcsba
javaslattal
hagytafilgg6ben.S6ndora
egyetis 6rtett.Az ut6korLorisz-Melikov-f6le alkotm6nytervezetet
emlegetett,perszevaldj6banerr6l nem volt
sz6,hiszena k6tsdgtelentilv6lasztott(bfu alapvet6ena fels6 ktjrijkb6l kikeriil6) egy6nekcsakjavaslatokattehettek,tandcsokatadhattakvolna. Ez mdg
nagyonmesszevolt valamifdletiirv6nyhoz6parlamentt6l.
AZELS6PocRoMoKEs onoszosirAsor
Aztdnjtttt a S6ndorelleni sikeresmerdnylet.Aztrj csdszdr,III.S6ndormfiveletlen6s gorombafick6 volt, de valamin6pieselemvolt benne.Ha atyja
nevdheza reformok ffiz6dnek,az ovdhezaz ezekhat6kiir6tbeszrikft6ellenreformok6.Azzal kezdte,hogy az atyja 6ltalj6v6hagyotttervezetetelutasftotta, pedig m6r arr6l is volt bennesz6, hogy a kormdny 6l6reaz eg6sz
v6grehajt6appardtustiranyit6 miniszterelnirkkertil. Lorisz-Melikov 6s Miljutyin, a liber6lis hadtigyminiszterazonnallemondott.Sdndoregy ki6ltv6nnyal fordult az orszdghoza merdnyletuti4nn6h6nyhdttel, ebbenegy6rnem enged.Igaz,aLotelmrienleszdgezte,hogy
az autokrdciaalapelveib6l
risz-Melikov illtaljavasolt intdzkeddstj6v6hagyta,ennek6rtelm6bena m6g
ideigleneslekiitelezetts6gben
l6v6 I1%o-nyiparaszt szdmfirais ktitelez6vd
tettdk a megv6ltdst,ennektisszegdtviszont csijkkentett6k.Bizotts6gothoztak l6tre az als6, jdrdsi szintfi kdzigazgatdsreformjdra,amely fokozta a parasztokfeletti ellen6rz6st.A ki6ltv6nytPobedonoszcev
a Szent Szin6dus
f6iigydsze,S6ndorkor6bbi nevel6jefogalmazta,aki most a kormdnyzatleger6sebbemberevolt, minden tov6bbi reform 6s 6ltal6bana jog6llamisdg
meggy6z6ddsesellens6ge.
Egy augusztusban
kiadott rendeleta kormdnyz6kszdmdralehetdvdtette
a ,,fokozottv6delem"6s a ,,rendkfvtiliv6delem"bevezet6s6t,
ami majdnem
az ostromdllapotnakfelelt meg. A korm6nyz6ekkor teljhatalmatkapott, a
hivatalnokokatelbocs6thatta,
a ,,gtanlis" elemekethadbfr6sdgel6 flllithatta.
A mer6nylethat6saalatt arisztokrat6kboztdklltte a ,,szentdruzsindnak"
nevezettt6rsulatota csdszdrvddelm6re.700 tagja volt, 1882-benrendezte
az els6pogromokat,amelyekels6sorbanzsid6katdrintettek,6s a tov6bbiakban dltal6noss6v6ltak. A forradalmdrokmegt6vesztdsdre
kiilftlldtin ultraforradalmdrrijs6gokatadtakki.
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1882 m6jusdbanlgnatyev beliigyminiszterjavaslatot tett a kora rijkori
zemszkij szoborokmegdjft6s6ra,az elsinek 1883 hfsv6tjr{n kellett volna
tisszeiilnie.Majdnem a Lorisz-Melikov-fdle tervezetvolt ez, a gyfildsnek
semmifdlettirvdnyhoz6feladatanem lett volna, csakjavaslatokiissze6llft6sa.Pobedonoszcev
azonbanellenezte,
nem is val6sultmeg bel6lesemmi.
A minden rendb6l megviflasztotttagok szdmdtdsszesen2000 kdriilire terveztek. Ignatyevetnapokonbeliil a kdzoktat6stigyiminiszterk6ntmdr hfrhedt Tolsztoj v6ltotta fel, ut6dja pedig ebben a tiszts6gbenaz ugyancsak
maradi n6zeteir6lismert Gyeljanovlett. Egyediil az rij p6nziigyminiszter,
Bungejelentett n6mi liber6lis szfnt.
A korm6nyzattev6kenys6gdt
a ,j6 orosz" Sdndoridej6negyre inkdbb az
oroszositds
6s a paternalista
politika ki6pft6sejellemezte.1885-benfeloszlatt{k az als6fokdkdzigazgatdsreformj6raldtrehozottbizotts6got.A Katalin
adom6nyozta
nemesikivdltsdglev6l100.6vfordul6jaalkalm6b6legy ki6lr
v6ny a nemessdgdrdemeitemlegette,6s kimondta,hogy ezlrt az 6llam 6let6benaz els6 hely illeti meg.NemesiBankotis alapftottaka nemess6g
hitelsziiksdgleteinekkiel6gft6sdre.1889-bena villasztottb6kebfr6k int6zm6ny6t felszi4molti{k,
ezekugyanisvalamelyeskapcsolatotjelentetteka zemsztv6k 6s a parasztsdgkdzt. Az int6zm6nycsak a k6t f6vdrosban6s a hat
legnagyobbkorm6nyz6s6gban
maradtmeg,illetve a nyugatiakban,ahol nem
lltezett zemsztvo,6s a bdkebfrdkkinevezettemberekvoltak. A kbrm6nyz6sdgokonbeliil a jdr{sokatucsasztokokban
iisszpontosftott6k,
ezek6l6n kinevezettzemsztvof6ndk6llt. Nemesi szdrmazds,
megfelel6vagyon6s fels6fokri kdpzetts6gsziiks6geltetett
hozzd(ez ut6bbi volt az engedmdnya modern
iddknek).A vdrosok6l6rekinevezettbirdk keriiltek. 1893-ban120 f6ntik
mfikddiitt,42vo-ukhivatalnokvolt,40vokatonatiszt,1870nemes,fiildbirtokos. A jdrdsi jegyz6ketelkiildhett6k.Durnovo beliigyminiszter6llt m6r ekkor az ellenreformok616n.1890-bencsokkentett6k
a parasztokr6szv6tel6t
a
zemsztv6kban,a kertileti zemsztv6kban
kevesebbhely 6llt a,parusztokrendelkez6sdre,
mint ah6nyj6r6s volt. A zemsztvohivatalnokok
kinevez6s6t
ezentil a korm6nyz6engeddlyezte.1892-bena vi{rosokbanfelemeltlk a v6laszt6jogotad6 vagyoni cenzust,szentpdtervdrott
2l 176 v6laszt6helyett
m6r csak 7152 maradt,tehdta v6laszt6kszdmaegyharmad6ra
cstikkent.
lgaz, az rij cs6szdr,II. Mikl6s idej6n cs<ikkentett6k
azokataz illlami teend6ket,amelyeketeddig a zemsztv6knaksaj6t koltsdgvetdstikb6lkellett
ell6tniuk,viszont 1900-bankimondtdk,hogy a zemsztv6k6ltal kir6tt ad6kat
csak6vi 3vo-kallehetntjvelni.A vi4rosokban
jobb volt a helyzet,ott jelent6s
dsszegeketfordfthattakurbaniz6ci6sc6lokra, a szdzadforduldra
111 vi4rosban m6r volt vizvezetdk6s csatorndz6s,
de az utak ktivezdse6s a k6zvil6gftdsa k6t f6v6roskiv6tel6velmdg alig val6sultmeg.
Az ellenreformokban
jdtszottGyeljanov
1882-98ktjztitt vezetl szerepet
kijzoktatdsiigyiminiszter. 1884-benaz illlamtandcst6bbs6g6neN
a v6lem6nye ellen6rerij egyetemirendtart6stvezetettbe, ez nijvelte a keriileti feliigyel6k jogktirdt. A rektorokat6s a professzorokatezentfl a miniszter nevezteki. 1887-benaz egyetemeken
6s a kiizdpiskol6kbanndvelte atandijat.
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Ugyanekkoradtaki hfrhedtk6rlevel6t,amelybenkifejtette,meg kell akad6lyozni, hogy szak6csn6k,kocsisok6s egy6b effajta n6ps6ggyerekeibekeriiljenek a kdz6piskoldkba.
A tanul6k szdmaval6bancsdkkent.A nemesek6s
hivatalnokokgyerekeinekaz a6nya 47-56vo-ottett ki. Az als6fokf oktat4sban
az {llaml k6zbenl€v6, az egyhaz6ltal ellenlrui5ttelemi iskoldk sz6m6tniivelt6k a zemsztv6k6ltal fenntartottakhelyett. A szazadfordul6raeLeknekaz
iskolr{knaka szdmamdr majdnem32 000, de ebb6l csak225a k6toszt6lyos,
a tdbbi osztatlan.A tanul6k szdmapedig csak kiizel egymilli6 volt.
a ceizirit, b6r m6g miridig ut6lagosmaradt.
, 1882-benmegszigoritotti4k
Am ha egy sajt6termdkethiiromszorfigyelmeztettekhelytelencikkek ktizl6se miatt, cikkeit egy nappal a megjelendsel6tt be kellett mutatnia,ami
termdszetesen
a modernsajt6iizembenszintelehetetlenndtette a gyors hfrktjzl6st. Egy kiiliin ldtrehozottkonferenciab6rmelylapot betilthatott.
A kor6bbaniildtiztitt vagy €ppencsakmegtfirtszekt6katugyan 1883-ban
egyenjogr'rs(tottdk
az ortodox egyhdnzal,megengedt6k
nekik saj6timahdzak
6pit6s6t,a szkopciszdmilraazonbanez az egyenjogrisftds
nem volt 6rv6nyes.
Hamarosanaztdnldjrabizalmatlanndv6lt a rendszera szektdkkalszem6en.
A stunditdknaknevezettndmetanabaptist6kat1894-benm6r egyenesenveszdlyesekk6nttartotti{ksz6mol.
Mint m6r emlftettiik,III. sdndoridej6nnagy oroszosft6hull6m indult, 6s
ez II. Mikl6s alatt folytat6dott.1885-benm6g a Baltikumbanis az oroszt
vezett1kbe hivatalosnyelvk6ntaz addigindmethelyett.A nagyorosznacionalizmus dllami ideol6gia rartgtrfira
emelkedett.Ez m6t az eddig lojdlis 6s
ez1rt nagyi4b6lelismert olyan nemzetisdgekellen is iriinyult, mint a balti
n6metek,az 6rm6nyekvagy a finnek. A legkirfv6bba finnek esetevolt.
1809 6ta az orosz hat6srigokmindig figyelembevettdk Finnorszdgkiil<indll6s6t
6s alkotmdnydt.Aszdzadv€g&eennekis v6geszakadt.1890-ben
megsziintett6ka finn posta iin6ll6sdgdt,beolvasztott1kaz oroszba.Ezt a
finnek nyilvdnm6gelviselt6kvolna. 1898-banazonbanegy iintudatosorosz
nacionalistdt,Bobrikovot neveztdkki f6korm6nyz6v6,aki azonnalakci6ba
is.l6pett.Finnorszdgnak
addigsajdt,5600 f6s hidseregevolt. Az dllampolg6rok 3 6ven 6t 6vi 30 naposkatonai szolg6latotvoltak kiitelesekellitni.
Most az orosz hadseregbeis besorozhatti4k
6ket, 6s 5 6vet kellett szolg6lniuk. A kdvetkez66vbenkihirdett6k,hogy ezentrilaz orosz birodalmi t<irv6nyek el6bbreval6aka finn parlament6ltal hozottakn6l,ha ellentdtbenlenn6nek egym6ssal,az orosztijrv6ny az €rv€nyes.1903-banpedig felfiiggesztett6k a finn alkotmi{nyt.
1894-benvi{ratlanul,viszonylagfiatalon meghaltIII. s6ndor. Az:frj cs6szdrel6nagy v6rakoz6ssal
tekintetta kiizv6lem6ny.III. sdndoruralmamajdnem olyan lid6rcnyomdsvolt, mint I. Mikl6s6. A liberdlisaneondokod6k
nagyobbv6ltoz6sokbanrem6nykedtek.Elvdgre egy reakci6s16r ut6n egy
jdnni, ez r. P6l6ta igy volt. A tveri zemsztvoaz rij uralreformer_szokott
kod6t tidvdzl6 felirati{ban nyilvdnos intlzm€nyek l6trehozds6tpen-dftette
meg,ez volt az eufemisztikuskifejez6saz alkotm6nyra.
1895janu6rjdbanII. Mikl6s fogadtaa zemsztv6kkiildiitteit. Egy papir-
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lapr6l reszket6klzzel olvastafel rtivid besz6d6t;ebbenbejelentette,hogy
az atyjdt6liirtikltitt autokr6ci6tv6ltozatlanulfenn kfvdnjatartani,a kdzv6levonatkoz6drtelmetlen6lmodomdny teh6thagyjonfel az alkotm6nyossdgra
zdsokkal.
A beszddhideg zuhanykdnthatott. Az iinnep6lyeskorondzdst1896 m6jus6banaz €vszdnados
hagyom6nyokszerinttartottdkmeg. A Hodinka-mez6n a koron6z6salkalm6b6ldsszegyfilt6ri6si tiimegnekingyen vodk6t 6s
aj6nd6kotfg6rtek.Amikor hfre terjedt, hogy az osztogat6smegkezd6diitt,a
tdmegelszabadult.A mez6n6ppenftildmunk6kfolytak, nagy6rkok vonultak
vdgig. A tiimegb6l sokanbeleestek,a ttibbiek pedig elrohantakfiilijttiik, 6s
6ket. Est6re 1282 halottat sz6ml6ltak
agyontapostdkvagy megsebesitett6k
Ez6ft kapta Mikl6s a forrameg, 6s mintegy 500 volt a sebesiiltekszdma..
a,,V6res" jelz6t.
dalm6rok sz6haszndlatdban
jelentett a kiizv6lemdny szdmdra.
Az esem6nynagy megrdzk6dtat6st
Mikl6st6l azonbanvalahogyannem f6ltek az emberek.Aszdzadv€g€remdr
amelyekb6lmajd
form6l6d6banvoltak a liber6lis politikai csoportosul6sok,
n6h6ny6v mrilva l6trejdnneka politikai pdrtok. Azemsztv6kjdrtak tov6bbra
A moszkvaibanSipov,aki m6g hajland6
is az 6len a reformok siirgetdsdben.
jelent6s
az autokrdci6val.A tveri Petrunke'
kompromisszumokra
lett volna
az orvosok,jogdvicsmfu ttibbetakart.A kiilonbtiz6szakmaiszervezetek,
kijvetelt6k a tovdbbi reforszok, mdrntikdkegyesiileteiegyre hangosabban
M6g
6s a szoci6lpolitik6ban.
mokat, a nagyobbr6szv6teltak6zigazgat6sban
eg6szenmagasktirtikbenis akadtreformerhajland6s6gi.Goremiklnbeliigyminiszterjavasoltaa zemsztvoreformkiterjeszt6sdta nyugatikorm6nyz6s6gokra, ahol az int1zmdnyta lengyelnemesekmiatt nem vezetek be. A korazonbanegy emldkirutbanezt
miiny erds embere,Witte p6nzi.igyminiszter
ellenezte.Enigmatikusanrigy fogalmazott,hogy vagy be kell vezetni az
alkotm6nyt,vagy pedig a zemsztv6kse legyenekv6lasztotttestiiletek.
Vil6gosvolt, hogy az orszdgonbeliil leg6lisanaz alkotm6nymellett megsz6lalninem lehet.A forradalmdroknyomdnmost a liber6lisokis kiilftilddn
szervezkedtek.
1902-benStuttgartbanjelent meg az Osntobougyenyiie(Felehhezaz ets6
Szdvetsdge,
l. szdma,6smegalakulta Felszabadul.ds
szabadul6s)
id6kben mlg a radik6lis 6rtelmis6g,s6t egyesszocialist6kis csatlakoztak.
FORRADALMI DEMOKRATAT ES NEOXALISOK

term6szetesen
a legfontosabbesem6nysora
Ennek a majdnemf6l szdzadnak
a forradalmimozgalomvolt. Hol n6h6nymag6nyosgondolkod6,hol val6ban
hol spont6nfellobban6s,hol
nagyobbsz6mriembertiisszefogdszervezkedds,
mozgalma.A kezdetiimegbk
v6giggondolt,konkr6t harc,hol m6r nagyobb
jobbdgyreform
nyrilnak
vissza;Herzena
az idej6re
el6kdszft6s6nek
tek a
jelentett
a kordbbigondolkod6ssal.
kapcsotis
magaszem6ly6ben
6sszekdt6
A forradalmi mozgalomels6 kiemelked6k6pvisel6i azok, akiket a k6s6bbi tdrtenetirdsforradalmi demokratdknakszokottnevezni.Herzenmaga
is kdziiliik val6. K6t papfi 6ll mintegy a kiiz6ppontban,Csernisevszkii6s
Dobroljubov.Kiizfr6knaknevezn6nk6ket ma, akiket mindendrdekelt,min406
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Nyikolaj Dobroljubov

denr6lfrtak, ami a kortdrsakatfoglalkoztatta,6s amit a cenziramegengedett.
Ennekmegl6t6ttudomdsulvett6k,6s olyan t6m6katv6lasztottak,meg olyan
ezfpusi nyelven frtak, hogy a beavatottakmeg6rtett6k,val6j6banmir6l is
van sz6. Ezek az egyetemiifjfsdg vagy az egyetemrenem jutott fiatalok
soraib6l keriiltek ki. Csernisevszkijfrloz6fifval is foglalkozott, ahogy egy
orosz drtelmis6ginekm6r €vtizedek6ta ill6 volt, kdsdbba kdzgazdas6gtan
6rdekelte.Dobroljubovelsdsorbanirodalmi mfivek elemz6s6velbizonyftotta
a fenndll6 rendszer igazsdgtalanvolt6t. Nyekraszov,a nagy orosz ktilt6
1846-baninditotta megSzovremennyik
(Kortdrs)c. foly6irat6t,amely a forradalmi demokrat6kvezetl org6num6v6n6tte ki magdt,egy-egyrij sz6m6t
6ri6si v6rakozdsfogadta.Ehheza csoporthoztaftozott,de kiilOn is 6llt piszarev,az {ramlat fenegyereke,aki senkivelsemdrtettegyetiinmag6nkfviil,
vitriolosant6madottmindent6s mindenkit. Azt hirdette,hogy ,,gondolkod6
realist6kat"kell nevelni, akik el6kdszftikmajd a nagy forradalmi v6ltozdst.
Term6szettudom6nyos
mfiveltsdggelis rendelkeztek,ismert6ka kor tudom6ny6t,amely meg volt gy6zddvearr6l, hogy mindenttud m6r a term6szet titkaib6l, a vildg magyardzatdhoz
nincs sziiks6getranszcendens
t6nyez6kre.Ateistidkvoltak teh6t,de ebbensokkal hfv6bbek,mint az egyhilzhfr,
fiai. A nagy oroszir6, Ivan Turgenyevnevezte6ket egyik reg€nylbennihilistdknak,s ezt az elnevez6stbtiszk6nv6llalt6k.
Csernisevszkij,aki John StuartMillt forditotta,meg a tdbbiekm6r ismertdk a korabeli kapitalizmust,annaka sz{nadels6 fel6benkibontakozottvad
vdltozatdt,s ezt dpprigyel akartdkkeriilni, mint a korm6nyzatemberei.Forradalmatakartak,csak 6ppennyfltan nem mondhatt6kki. Ennek a forradalomnak el kell ttirijlnie a megl6vdrendszert.Hogy a forradalom gylzelme
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ut6n mi lesz, azonkev6ss6tdprengtek.Ha nagyonmeggondoljuk,valahogy
rigy k6pzeltdkel, hogy a forradalomut6n Oroszorsz6gm6s lesz,mint a t6ke
mocsardbanfuldokl6 Eur6pa.
A jobb6gyreformokozta csal6d6ssziilte a Velikorusz(Nagyorosz)b. illeg6lis foly6iratot, h6rom sz6majelent meg. Mondanival6jaaz volt, hogy
osszekell hfvni egy v6lasztotttagokb6l6116alkotmdnyoz6gyfl6st, ez esetleg a ktiztdrsasdgi6llamformamellett is dijnthet.A reform sor6na pansztokt6l elvett fdldet pedig visszakell nekikjuttatni. Ha nemtcirt6nikv6ltoz6s,
egy fjabb Pugacsov-felkel6s
tdrhet ki.
Mindm6ig nem lehet tudni, kik irtdk ezt a h6rom sz6mot.Selgunov6s
Mihajlov Az iftti nemzeddkhez
cfmenegy radikdlisabbhangvdtelfifoly6iratot .,
szerkesztett.
Itt m6g nyilv6nval6bbvolt a tendencia,hogy Oroszorsz6gnak'
sajdtmisszi6javan, mert kiildnbdzikEur6p6t6l,6s az a j6, hogy nem rigy
fejlddik, mint a Nyugat.
1862 m6jus6banjelent megZaicsnyevszkijriipirata, az lfirt Oroszorszdg.
A bdrtdnbenirta, minden eddigindlradik6lisabbhangnemben,az uralkod6
l6tta az egyetlenlehets6gesutat. Neki
oszt6ly fizikai megsemmisit6s6ben
m6r volt elk6pzel6se
mint6j6raszoci6lis
a jiiv6r6l is, az ut6pikusszocialist6k
gy6rakatklpzelt el, v6lasztottigazgat6kkal.A lengyeleknek6s a litv6noknak
meg akarta adni a teljes fiiggetlens6get.Ezt mir a Velikoruszis felvetette,
s6t Ukrajna elszakad6s6nak
a lehet6sdgdtszint1n
1858-banmdg a cs{szdrhozfordult a jobbdgyok'
Szerno-Szolovjovics
iigydben.1859-benHerzenn6ljdrt Londonban,t6le tanultameg,hogy a n6p
(Zemljai volja). 1861v6g6nezena n6ven
kett6t akar,fdldet 6s szabads6got
alapftottegy kiirt, ktilcsdnktjnyvtdratis nyitott. A kdvetkez66vbenletart6ztatt6k, de csoportjaegyiitt maradt.Ez lett a k6s6bbinarodnyik mozgalom
el6zm6nye.
aztdnkiMihail Bakunyinugyanm6g 1848-banelhagytaOroszorsz6got,
szolg6ltatt6kaz orosz hat6s6goknak,hosszri 6veket tdltdtt bdrttinben 6s
szdmfizetflsben,
megszokdtt,6s att6l kezdvem6r csak emigr6ci6ban6lt, de
hatdsa6s tekint6lye igen nagy volt az orszdgban.Az azonnaliforradalom
hfvekdntminden6llamhatalmateltdriilt volna, ami ut6n m6r csakegymdssal
egyenrangriktiziiss6gekmaradnak,6llamra nincs sziiks6g.Radikalizmusa
sokaknaktetszettOroszorsz6gban,
hiszenegdszenm6st akart,mint ami Eur6p6banvdgbemegy.Bakunyin meg volt gy6z6dvearr6l, hogy az oroszparaszt term6szet6n6lfogval6zad6,csak fel kell erre sz6lftani.
Tanitv6nya,SzergejNyecsajevegy munk6sfia volt, akr az elveit kifejt6
forradalmi katekizmusmegfr6s6banseg6dkezettBakunyinnak.1869-ben
Moszkv6bantitkos szervezetet
hozott l6tre, ennekegyik tagj6t pedig meggyilkoltatta, mert 6llit6lag 6rul6 lett. El is menektilt megint Svdjcba,de
1,872-ben
Hriszdvibtirtiint szabtakki rd, mert
kiadtrikaz oroszhat6s6goknak.
ekkor 6ppennem volt illend6 akivflgzds.A fonadalm6rokkiirdbenlegend6s
alak lett, a ktizv6lem6nyviszontfelh6borodotta gyilkoss6gon
1869-benaz 6 kdrdhez taftozott a nemesi szdrmazdsitPjotr Tkacsov,aki
szdmfrzet1se
uti4nnyugatramenekiilt,Genfben1875-81kdzdtt adottki lapot
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Nabat (Riad6) cimen. Ebben hirdette azt a meggy6zdd1sdt,
hogy Oroszorszdgbanmdg nem jdtt l6tre a kapitalizmus,de a gazdagparasztokb6l6s a
keresked6kb1lmdr alakul6banvan a burzsodzia.Ez6rt nem lehet v6mi,
azonnalkell a forradalom,miel6tt a t6k6srend meggytikerezik.Az 6rtelmi
s6gi elitnek kell a forradalmatvezetnie,6s min6l el6bb megragadniaa hatalmat.Maroknyi kisebbsdghivatott erre,de ezekmind meggy6z6d6ses
forradalm6rok.A szdzadfordul6
ut6n majd Lenint v6dolj6kazzal,hogyTkacsov
nlzeteit ktiveti.
,

A NARODNYIKOK

Layrov, aki szdmfrzet6se
ut6n ugyancsakGenfben telepedettle, Vperjod
(EI6re) cfmmel adott ki lapot meg riipiratokat.Nemesi szdrmazdsivolt, a
tiiz6rs6gi akad6miatandra ezredesirangban,miel6tt szdmfrztdk.Ti)rtdneti
levelekcfmen frta meg legnagyobbhat6sri.munk6j6t.Ebben a maga p6ld6j6b6l kiindulva azt fejtegette,hogy az 6rtelmis6gnek,amely a n6p munk6j6b6l viszonylagj6 kiiriilm6nyek ktiztitt 6l,tartozdsavan a n6ppelszemben,
ezt azzal kell letdrlesztenie,hogy eg6sz6let6ta n6p szolgdlatdba6llitja. A
nagyfordulatot6 a messzij0v6benletta.Addig is ki kell nevelnia kritikusan
gondolkod6egydnisdgeket,
akik majd id6vel i n€p vezdreilesznek.6t egymagukbanazonbannem el6gsdgesek
a fordulathoz.Tkacsov elitizmusdt6l
elt6r6entehdta n6p nevel6s6ttartottapillanatnyilaga legf6bb teend6nek.
Az 1870-es6vek elej6n- m6r a reformok utrin vagyunk- az orosz 6rtelmis6g kiir6ben Bakunyin mellett Lavrov hatdsavolt a legnagyobb,s6t
egyre ink6bb az 6 ndzeteitaldltak utat a fiatalokhoz,kiiltindsena n€p irdnti
felel6ss6gr6l
s2616tanft6sa.Herzenadtaki a m6sikjelsz6t:v narod- a ndp
k6z€. 1873-74 sor6nfiatal drtelmisdgiekszdzdvalvonultak ki falura, hogy
felvil6gosftsdk6s el6k6szits6ka tiimegeta nagy fordulatra.A ndp kizd jdrdsnaknevezt6kezt amozgalmat.Volt, ahol a parasztokmeghallgattdk6ket,
volt, ahol feljelentettdka hat6s6goknak,
zdmmelpedig kdzdmbtisekmaradtak. 1877-ig1611propagandist6t
tart6ztattakle,ll%o-ukn6 volt. 1877elej1n
az iitvenekperdben6llftottdkbfr6sdgel6 egyik csoportjukat,okt6berbenkezd6ddtt meg a 193-ak pere, a krivetkez66v elejdn 6rt csak vdgett. Kisebb
r6sziiketbijrtdnbtintet6sre
it6lt6k, a tiibbs6getfelmentettdk,de akkor a rend6rhat6s6gl6pett kiizbe, 6s kdzigazgatdsiriton szdmfiztlk 6ket. A bfr6s6gi
t6rgyal6stanahaszniltdk fel, hogy saj6teszm6iketterjessz6k,6s kfmdletleniil bfrrdljdka rendszert.(Ut6na mdr az ilyen pereknyilv6noss6gdt
megsziintettdk.) A perekbenel6dllitottakk6znl279 tartozotta nemesircndhez,Il7
volt hivatalnok,197papnakafia,33 keresked6,68
zsid6,92a mescsanyinok rendj6be6s 138 a parasztirendbetartozott,de ez ut6bbi kett6benval6szfnfilegm6r munkdsokrakell gondolni.
Az esemdnyeknek
mintegy megkoron6zdsa
volt az ugyancsaknemesi
szdrmazdsilVera Zaszulics merdnyleteTrepov szentp6terv6rirend6rf6parancsnokellen, aki egy rabot srilyostesti biintet6sreit6lt. Az esktidtsz6ka
mer6nyl6tfelmentette,bar6tainakpedig sikeriilt 6t kisztiktetninyugatra.Vera Zaszulicsmdg €vtizedekiga forradalomjelk6pe lesz.
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1878 tiliSnjott l6tre megint csakZemtja i volja n6ven az els6 olyan
szervezet,amelyetm6r ak6r politikai p6rtnakis tekinthetiink.Szentp6terv6ron kfviil Kijevben 6s Odessz6ban
is l6tesiilt szervezete.
Ot szekci6raoszlott. A politikai szekci6az 6ltal6noselveket tdrgyalta,6s hamis papfrokat
gy6rtott.H6rom az 6rtelmis6g,a munk6sok,illetve a parasztokkdr6benfolytatott propaganddt,az iitiidik a btirttinb6lval6 szdktetdseket,
az 6ru16kmegbtintet6s6t6s a hatalomkdpvisel6ielleni egy6niterrort szervezte.A h6boni
miatt sok lelkes fiatal be6llt 6nk6ntesneka d6lszl6vokvddelmdre,de az 6v
nyardn a mozgalommfu rijra6ledt.A ddli teriiletekenSztyefanovicsvolt a
vezet6,neki sikeriilt parasztokatis beszerveznie,
jellemzd m6don azonban
rigy, hogy azt mondta,a cdrnev6bencselekszik.
A n6p kdz6 jdr6katid6vel narodnyikoknaknevezt€k 1876-t6lm6r nemcsak ,,kij6rtak" a n6p koz6, hanemtart6sanle is telepedtek,el6zetesenkitanultak valamilyen mesters6get,
arra tanftottdka parasztokatis. Azok azonban fehdr keziikr6l felismert6kbenniikaz drtelmisdgieket,
6s a legjobbesetben is bizalmatlanokmaradtakveliik szemben,rosszabbesetbenfeljelentettdk 6ket. Sztyefanovicsnak1877nyardn900 parasztotsikeriilt beszerveznie
a ci4rnev6ben,s amikor bdrtcinreiteltdk, a narodnyikokDeutschcsal,am6sik
szervezfvel egyiitt kiszabadftottdka bortdnb6l.
' A
szewezked6s
ktizbenm6r a munkdsokrais kiterjedt. 1875-benOdeszsz6bana nemesiszfumazds$.
Zaszlavszkijmegalapitottaa DdloroszMunhisszdvetsdget,
1878v6g6npedigegy altisztfra,WktorObnorszkij6s a paraszti
rendbetartoz6sztyepanHalturin az Eszakiorosz Munkdsszdvetsdget.
A d6li
narodnyikokkapcsolatbal6pek a csernyigovizemsztvok6pvisel6ivel,hogy
egyiittmfikdddsthozzanakl6tre. De ez eredmdnytelenmaradt, a zemsztvo
liber6lisainem helyeselt6ka terrort. Bdr a kdt szervezetnev6benbennevolt
a ,,munk6s"sz6, val6j6banezekis a narodnyikmozgalomegyik ilgdtjelentettdkcsupdn.A munkdsokszervezdse
mell6kesneksz6mftott,hiszen anagy,
virtu6lis fonadalmi tdmegettov6bbrais a parasztokjelentett6k.
Az 6rtelmisdgihfvek kiizt ekkor m6r ott talflunk egyPlehanoynevfi nemest,
aki 1876-banszentp6terv6rott
egy 200 munk6sb6l6116ttimeg el6tt besz6lta
rendszerellen.Neveltet1slteg€sz6letdbenkdptelenvolt elfelejteni,ez6rtnem
is tudott szem6ly6velhatdstkelteni, de a forradalmimozgalomnakhamarosan legjelent6sebbvezet6j6v€n6tte ki mag6t.Eleve nem volt a terror hfve.
Az 1870-es6vek mdsodikfeldnekmozgalmitapasztalatua dolgok rijragondoldsiirak6sztett6ka narodnyikokat.1879jtnius6ban voronyezsbentitkos kongresszusttartottak a tov6bbi teend6kmegbesz6l6s6re.
Mihajlov,
Zseljabovmeg m6sok,akik v6ltozatlanulkitartottaka terror mellett, el6zetesenLipeckbentandcskoztak,6s a kongresszuson
hevesenk6pviselt6k6ll6spontjukat.Plehanov€sAkszelrodviszont eztelleneztdk.A szervezetezzel
kett6 is szakadt.Plehanov6kCsornij Peregyel(fekete,vagyis 6nk6nyesf6ldoszt6s)cfmenhozt6kl6tre saj6tszervezetiiket,
a terror hfvei pedig a Narodnaja Volja elnevezdstvett6k fel (ennekkett6s 6rtelme van, jelenthet n6pi
szabads6got,
de n6pi akaratotis).
A NarodnajaVolja most m6r egyenesen
a csdszdrelleni mer6nyletettfizte
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ki cdlul. 1879-80 sor6nk6tszeris kiivettek el merdnyletet,az egyiket Halturin, akinek sikertilt 6ll6st szerezniea T6li Palota rekonstrukci6jasor6n.
Egyik mer6nyletsem sikeriilt, Halturin ugyanelmenekiilt,de k6s6bbelfogt6k, 6s a kiivetkez66vbenkiv6geztdk.Zseljabov6s SzofiaPerovszkaiavezetteezutdna csoportot.1881.mdrcius1-j6n,azazl3-6n II. S6ndorkocsij6ra
az egyik szentpdtervi{ricsatornament6nbomb6tdobtak.Az els6 c1ljdt t6vesztette.Amikor S6ndorLeszilllt,hogy intdzkedjdk,akkor hajftott6ka m6'
sodik bomb6t, amely teljesen dsszeroncsoltaa csdszdntest6t, aki 6r6kon
beliil belehalts6rtil6seibe.
N6h6ny h6ttel a merdnyletut6n a NarodnajaVolja vezet6s6gelevelet
ebbenkinyilv6nftott6k,hogy hajland6akfelhagyni
rntlzett azrtj csdszdrhoz,
a terrorral,amennyibena csdszfiralkotmdnytad. A vdlaszIII. S6ndoreg6sz
uralma,az ellenreformoksor6val.
A mer6nyletteh6t sikeresvolt, a c6lj6t mdgsem6rte el. Az emigr6ci6ban
Yera Zaszulicsa szocializmusakkori legnagyobbtekintdlydhez,Marxhoz
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fordult. Aztk1rdezte,vajon a forradalmdrokteenddjeezekutdmaz,hogy
el6segits6ka kapitalizmusfejl6d6s6t,hiszenMarx szerinta szocialistaforradalomcsak fejlett t6k6s orszdgbangy6zhet.
Marx hosszantiiprengetta v6laszon,majdnemtucatnyi vdzlatotfrt, hoszszabbakat6s riividebbeketegyar6nt.V6giil azt a riividet kiildte el, amelynek
a ldnyegeaz,hogy amennyiben
az oroszorszdgifonadalom
nyom6nNyugaton is gy6z a forradalom,akkor az orosz forradalmdroka megl6v6szocialista alapokon(vagyisaz obscsini{n)
fel6pfthetika szocializmust.
Az obscsin6t mint az dsztiindsszocializmusalapjdtmilr Herzenmeghirdette.A forradalmi demokrat6kis erre tekintettek.Vdgeredm6nyben
Oroszorszdgparaszti
orszdg,itt a parasztokkalkell forradalmatcsini4lni.Az is bennevolt ezekben
az elk€pzeldsekben,
hogy ezzel Oroszorszdgm6s utat v6laszt,mint a Nyugat, vagyis mdgis van valami az oroszkiildnritban6s misszi6ban.
A narodnyikoktovdbbrais ezenaz alapon6lltak, a terrort sem adt6kfel,
az most az uralkod6csal6dtagjai 6s a hatalom vezet1k6pvisel6i ellen ir6nyult. Az elk6pzeldsekellendrea nagyiparimunk6sokata szewezkedds
m6g
nem 6rte el. Csak spont6nulsztr6jkoltak,mint p6ld6ul I872-benSzentp6tervdron az egyik gydrban.Az els6 nagy megmozdul6s
Moszkvaktizeldben,
Orehovo-Zujevdban
tiirt ki, a Morozov-gydrban1885 elej6n. A mindenre
figyel6 Katkov azonnalfrt is egy grinyoscikket, amely szerint a munk6sk6rd6smost mdr Oroszorszdgban
is megjelent.Nyilv6n nem tartottamdg
vesz6lyesnek,
pedig az volt.
A MARXZMUS JELENTKEZESEONOSZORSZAGBAN

Eppenebbenaz €vbenszervez6dtek
azok az els6ktirtjk, amelyeka munk6sok - val6j6banink6bb tov6bbra is az 6rtelmis6giek- kdz6tt m6r Marx
tanft6s6tterjesztett6k.Szentpdtervdrott
egy bolg6r egyetemihallgat6szervezett ilyen kdrt, Dirnitdr Blagoev,6t hamarosankiutasftottr4k.
Azutdn egy6b
t6rsasdgok,olvas6egyletekis alakultak,ezek marxistairodalmatforditottak
6s terjesztettek.
A tudomdnyosalapon6116
oroszmarxizmuselm6letem6r valamivelkor6bban, az emigr6ci6banmegsziiletett.1883-banSvdjcbanPlehanovYeraZaszuliccsal6s Akszelroddalegyiittmegalapitotta
A munknfelszabaditdsa
nevfi csoportot.Ez a csoportm6rkiivetkezetesen
hirdettea marxizmust:Oroszorszdgban
forradalomravan sztiks6g,de ez polgririforradalomlesz,ut6nahosszabb
6tmeneti korszaksor6ner6sodikmega kapitalizmus,6sakkor v6lik majd id6szerfiv6
a szocialistafonadalom.Addig els6sorbana narodnyikokkalkell vitatkozni,
ahogy azt 6 is megtette,s hamarosanegy egyetemrll kizdrt Uljanov nevfi
joghallgat6is, aki a Lenin nevetveszimajd fel a mozgalomban.
Plehanovnaka monistatdrt6netszemldletr6l
sz6l6 munk6jaleg6lisanjelenhetettmeg Oroszorszdgban,
Beltov szeru6i6ln6ven.M6sok is a legdlis
sajt6 has6bjain,de ak6r kiinyvekben kdpviselhettekmarxista 6ll6spontqt,
mint Sztruvevagy Tugan-Baranovszkij,
aki alaposmunk6t irt az orosz gydripar fejl6d6s€r61.,,l-egdlis" marxist6knaknevezt6k6ket, nem kis grinnyal,
pedig voltak drdemeika marxistaelm6letterjesztdsdben.
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A forradalm6rokazonbanarra az 6ll6spontrahelyezkedtek,hogy Oroszorsz6gbancsakilleg6lisanlehetszervezkedni.1895-ben,Lenin letart6ztatisa
utdmHarci szdvetsdga munkrtsosztdly
felszabaditdsdran6venjtitt l6tre egy
ilyen szervezet.Ennek a hfvei 6s a kiiltjnbtjz6 olvasdkdrdkk6pvisel6i alakitott6k meg, perszetitokban, 1898-banMinszkbenaz els6 munk6sp6rtot
OroszorszdgiSzocidldemokrataMunkdspdrt n6ven. Az iildsen Sztruve is
r6sztvett.Az els6kongresszus
majdnemvalamennyik6pvisel6jdt
hamarosan
letart6ztattdk.Az elsd l6p6sazonbanmegtiirtdnt.
A narodnyikoksem t6tlenkedtek.Mihajlovszkija sajt6banfejtegetten6zeteit,szintemdg mindig Lavrov szellemdben:
a legf6bbteend6a propaganda 6s a felvil6gosft6s.
A marxistabefoly6sn6la is 6rv6nyesiilt,ahogy6ltal6bana narodnyikoksz6leskdr6ben.A terror egykorihivei szocidlfurradalmdroknaknevezt6kmagukat,az oroszkezd6betfikbll klpzett sz6valeszereknek.Az 1890-es6vekbentobben hazatdrtekaz emigr5ci6b6l,igy Jekatyerina Bresko-Breskovszkaja,
a mozgalomlegenddsalakjais, akit egyenesen
a forradalomnagyanyjdnak
neveztek.1894-ben
Ndpjogn6venhoztakl6treszervezetet, 1896-banSzaratovban,1897-benMoszkvdbaneszer uni6 alakult.
1898-banFeladatainkcfmenprogramothirdettek:nema parasztok
kiir6benkell
szervezkedni,
hanema munk6sokrakell ti4maszkodni,
az alapvet6c6l pedig a
politikai szabads6g,
vagyisaz alkotm6nyoss6g.
De a nyflt terrornakis maradtak hivei, JevnoAzef, Gersunyi6s Glotz, akik 1901-benBerlinbenl6trehoztdk az eszerp6rtot. A krivetkez66vben sikertilt merdnyletetelkdvetni
szipjagin beliigyminiszterellen. Most mdr k6t forradalmip6rt is ldtezett.
A szdzadfordul6raSzentp6terv6reur6painagyvdroslett, el6kel6t6rsadalmi 6lettel,a gydriparbanmegindulta nrivekedds.A reformok adtakereteka
nyirb6ldsokellen6reaz1rt tobb6-kev6sbd
megmaradtak.
A polgdri 6talakul6s
perbefejez6diitt.
Hi4travolt
m6g
az
alkotm6nyossdg
megval6sft6sa.
i6r1szt
az esetben,ha Oroszorszdgnagyjdb6lrigy fejl6dik, mint a Nyugat.
q.ze__abban
Es'ha nem?Egyfajtaforgat6kiinyverre az esetreis kdszen6llt.
oroszorszdg6s Eur6pa- a nagy dilemmdt szinte 6vsz6zadok
6ta vitatt6k,mindig rijabb6s rijabb villtozatbandllt el6. Most legut6bba narodnyikok is a ktiltin fejl6d6st hangoztattilk.veltik szembeni marxistdk k6r
sdgteleniila nyugatialternatfvdtk6pviselt6k,mdghozz|nagyontjntudatosan. A kdrd6sebbena szdzadban
is fgy hangzott:a Nyugat szerintvagy
mdskdpp?Ugy tfinik, a bekdszontdi1- dvszizadnaktetthalo megadn"ia
effe a v6laszt.

Azorosz-uga,rurt#rX1:f
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arkot6sokat,amery

az-eg6'szeur6paikultrirdbanis jelent6s helyet juttattak neki: a sz6pirodalomban,a zendben6s a tudom6nvban.
- A szdpirodalomnemjelent6ktelenel6zm6nyekut6na sztaadelejln puskin szem€ly6ben
mdr el is jutott a csdcsra,l6nyeg6benv6ve 6 hoztilltre az
fj olos_zirodalmi nyelvet,a szdpirodalommindendgdrakiterjed6tev6kenys6gdvelegy szem6lybenmegteremtette
M oroszsz6pirodalmai.
Amit puskin

4t3

Lev Tolsztoj
(Kramszkoj k6pe)

els6sorbana kdlt6szetterdn 6rt el, azt a pr6zdbanGogol hozta meg, aki
voltakdppenukr6n sz6rmaz6stivolt, de oroszul irt. Pt6zfii6bankora tdrsadaladta, ugyanakkornem egy munk6jdval mitt a 20.
mrinak reais 6brdu;ol6sdt
szlnadmodernizmusdtel6ztemeg.Az igazi nagykor mdgis a szdaadm6sodik
(szem6re
fibrdr,olta
M oroszfels6tr{rsadalmat
fele volt. Lev Tolsztojreg6nyeiben
igen
amellyel
kdpviselte,
is vetettdkezt),az emberi,az 6ltal6noshumi4numot
Dosztok6pest
nagy hat6sttett M eur6paikortdrsakra.Emelkedettszellem€hez
jevszkija l6lek stitdtm6lyeibetudottleszdllni,irracioni{liser6ketkdvetettnyomon. Hat6sanemcsaka kortdrsakn6l6rv6nyesiilt,hanemmesszea kovetkez6
szdzadbanis. Turgenyevnosztalgi6valtiriikitette meg az elmril6 nemesi
Goncsade fiataljaibanaz rij id6k hangj6tis megsz6laltatta.
Oroszorsz6got,
M otoszl6lek jellemrov valahogyktizelebb 6llt az orosz saj6toss6gokhoz,
von6saitvillantotta fel. Leszkova nagy orosz sfksdgparasztjainaka transzcendenci6val6rintkez6mindennapjait irta meg. A fdnyesn6vsorta szdzadfordul6n Csehowal z6rhatjuk,a modernid6k kisember6nekmeglrtd 6bt6zol6jdval.
4t4

Mihail
Dosztojevszkij
(Petrov festmdnye)

A zen6bena szilzadels6 fel6ben tfint fel Borogyin, az els6,az orszilg
hat6raintril is ismertszerz6,akit nemegyszer
Puskinihletettmeg.A reprezentativzenektilt6Csajkovszkija szdzadm6sodikfel6ben,puskinhozhaionl6an minden mfifajbanjelent6smfivekkel.Tal6ntrilsdgosanis eur6paivolt,
szimf6ni6i6ltal6nosemberi6rz6seketsz6laltattakmeg,oper6ik6zt is kev6s
az orosz t9mdji,,6pprisy,mint balettjeiben,mely mfifajnakk6tsdgteleniil6
a legjelentdsebborosz k6pvisel6je.Az igazdn6s m6lyen orosz zeneszerzl
Muszorgszkij,aki csajkovszkijhozk6pestkevesetalkotott, igaz, m6gn6la is
fiatalabbanhalt meg.csajkovszkijcsakt6m6nakhaszn6lta
az oroszn6pdalt,
Muszorgszkijegdszdletmfivevoltakdppen
enneka szellem6ben
sz6laltmeg.
Rdszben6 is Puskinnyomdnhaladt,mint el6tteBorogyin.Neki is az otoiz
mflt a nagy 6lm6nye.Ndhdny ifjabb zeneszeru6
ldtrehoztaaz ,,6t6k" csoportjdt,ktiziiliik azonbannem is annyiraDargomi7ss7ftry,
mint inkdbbRimszkij-Korszakovv6lt a hat6rokontril is ismerttd.Megint csakpuskin t6m6ib6l
vettej6 ndhanyoperdjdnakatdrgydt,szimfonikusmfveket is alkotott,egyik
nagy t6mogat6javolt Muszorgszkijnak,oper6it 6 szfnesftetteki ragyog6
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Mengyelejev
(Jarosenko
festm6nye)

rij jelensdge Rahmanyinov,ak\ szimf6ni6hangszerelds6vel.
A sz6zadforduld
hasonl6anaz oroszn6pdalb6lindult ki, ezt otvdztea
iban Muszorgszkijhoz
kor modernit6s6val.
Az lpitdszet a szinad elej6n az el6z6 szizad nemes egyszerfis6gf
folytatta, akdtf6vdrosban6s a viddki nagybirtokokonremek
klasszicizmus6t
ebben
palot6k
6s
dpiiltek.A szdzadels6fel6nekorosznemessdge
templomok
magargazi
meg
a
6gaibantalillta
k6pz6mfrv6szeti
a stflusban6s ennekegydb
kifejezdsdt,a reprezentdci6t6s a maradand6alkotdsokatelegy(tve.Az iro'
dalomnaka jelen ti4rsadalmiprobl6m6ifel6 fordul6sdta szdzadderek6negy
ikek, a v6ndorki6llft6sok
l6zad6 fest6csoportvisszhangozta,a peredvizsny
t6rsas6g6nak
tagjai. IIja Repinvolt legismertebbkdpvisel6jiik.Realizmusuk
valahogytfl j6l sikeri.ilt,6s ett6l laposs6v6lt. A val6banrijat a sz6zadfordul6n m6r Vrubelhozta.
86r, mint ldthattuk,az egyetemioktat6skereteinagyonszorosakvoltak,
mdgissikeriilt maradand6eredm6nyeezenbeliil a termdszettudom6nyokban
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ket el6rni,el6g,ha itt Mengyelejevre
hivatkozunk.Az elemek6ltalafel{llftott
peri6dusosrendszerem6g a 20. szdzadban
is lehetdvdtette rijonnanfelfedezett elemek beilleszt6s6t.A kormdnyzat,m6r csak az orszfignagyhatalmi
6ll6samiatt is, k6nytelenvolt id6vel tigyelni ezekrea tudom6nyokra,b6r
virtudlis materializmusukmiatt mindig gyanakv6ssalszeml6lte.
ugyanez a meggondoldsa ti4rsadalomtudom6nyokban
is sziiks6gessd
tett
bizonyospriorit6sokat.A gyarmatih6dft6sokrdv1n szerzettrii n6pekkutatdsaaz orientalisztikdtlenditettefel. Az oroszfejl6d6sbizdncigytikereihozt6k magukkala bizantol1giairanti 6rdekl6d6st.Ezen a terenaz orosztudom6nyossdgmdr a szdzadfordul6ra
eg6szEur6p6rasz6l6 tekintdlyt vfvott ki
magdnak.Ugyancsaka nagyhatalmi6ll6s kdveteltemeg a nyugati orsz6gok
tdrt6net6velval6 foglalkoz6st.Kiilijniisen Anglia kdz6pkoritortdnet6nekkutatds6bansziilettekjelent6s eredm6nyek.SzergejSzolovjov50 kotetbenfrta
meg,mindm6iga legr6szletesebben
oroszorsz6gtdrt6net6t,eg6sz6let6tennek szentelte,
de csaka r7. szdzadleir6sdigjutott el. A legjelent6sebb
orosz
tcirt6n6szvaszilij Kljucsevszkyvolt, aki az addigi szintekiz6r6lagpolitikattjrt6neti6rdekl6d6stnagyonmoderniila t6rsadalomttjrt6net
fel6 t6gitottaki.
A parasztk6rd6s,
a 19. szazadioroszorsziigalapk6rd6se
m6g a tdrt6n6szeket
is 6lldsfoglali{sra
kdsztette,ahogy,mint l6ttuk, a szdpirodalomsemtudott ez
el6l kit6rni. A magaskultrirateh6t egyesteriiletekenvllilgra sz6l6 eredm6nyekethozott- tal6n6ppena kor tdrsadalmiprobl6m6iirdnti 6rz€kenys6g6nek kdsziinhet6en.
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A SZOWT
OPO6ZOP6ZAG

7. FEIEZET

A szuporhatalcrrl
szdzada

A szdzadfordul6na vildgpolitika kozpontj6ban,Eur6p6bana sajt6, a m6r
l6tez6 kdzv6lem6nya nagyhatalmakgazdasilgi6s politikai riviliz6l6s6t6l
volt hangos,b6r csak kevesekgondoltdk,hogy hamarosanv6ge szakada
,,b6keid6knek",hogy a Balk6n ltngra lobban,6s az Osztridk-MagyarMonarchiaa sfrba k6sziil. Akkoriban az sem igen fordult meg az emberekfej6ben, hogy egy lvtized mriltdn az addigit6rt6nelemlegnagyobbvil6g6g6se
koszdnt az emberisdgre.A Balkdnon kezd6d6tt6s a nemzetktizirendizer
6sszeoml6sdval
v1gz6dott.Az L vil6gh6borf fordul6pontnakbizonyultnemcsak a 20. szdzad,hanemaz emberis6gt6rt6net6benis. A nemzetktizipolilikdbal az r. vililgh6borrittjbb, d6nt6 fordulatorjelenr6 kdvetkezm6nnyel
j6rt. Mindenekel6ttfelmorzsol6dtaka soknemzetisdgfi
birodalmak,az osztr6k-MagyarMonarchia6s a c6ri birodalom.uj nemzetir{lramokvagy kisebb
foderdci6kjdttek l6tre, amelyekjelezt6k az ij korszakalapvet6ktilpoHtikai
iellemz6j6t:a nacionalizmust.A nacionalistahatalmipolitika mindentittfelvi{ltotta a hagyom6nyosdinasztikuspolitikdt. A hatalmi elitek kiilonb6z6
frakci6i elsdpiirt6kugyan a dinaszti6kat,6m sajdt 6rdekeiketnem kev6sb6
azonosftott6ka nemzeti6rdekekkel,mint az uralkod6h1zak.
Ha az I. vil6gh6borria vil6g gazdasdgi6s teriileti rijrafeloszt6s66rt
folyt
a kiil6nb6z6hatalmak6s monop6liumokkozott, a h6borft lezfu6b6kerendszer az fljjfuendezdstvolt hivatva szentesiteni.Ez a ,,rendez6s"azonban,
amely a nemzetek6nrendelkez6s6re
hivatkozott,a r6gi ellent6teket,,hibern6lta". A vesztes6s megalilzottN6metorszdgban
a nyomor, a munkan6lktlis6g, az oszt6lyellent6tekki6lez6ddse,a kommunistamozgalommegsztlet6se,Hitler felbukkan6sa,a polg6ri demokr6ciagyenges6ge
mellett ktiltinos
pozici6baemelkedetta revdnsszelleme.Bfinbakotkerestekkfvi.il 6s beliil.
Az r. vllilgh6borrivalteh6ta nacionalizmusparazsa,amely m6g a szoci6ldemokrat6katis felhevftette,nem aludt ki a hdborriut6n sem.Ai oszt6lykomponens6s a nacionalistaelkdtelezettslgdsszei.itkoz6se
kifejez6dotta h6borrit
kdvet6 eur6paiforradalmi hull6m (19r7-t923) idej6n,melyneksor6nnemcsaka monarchi6kd6ltek meg,hanema forradalmaklever6senyom6nt6bbnyire konzervatfv-ellenforradalmi
rendszerekjdttek l6tre Kelet-K6z6p-Eur6-
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p6ban.Kelet-Eur6pdbanis tiikrbzddiitt az, ami a vil6grendszeregdsz6ben:
el6retdrt a gazdasflgiautarkia,a v6d6vdmoselzdrk6z6s,vil6gm6retekben
megrendiilta politikai 6s gazdasdgiliberalizmusbavetett hit. A nemzetkdzi
politik6bantereth6ditott a nacionalistaelz6rk6z6s6s az er6kultusza, amely
amikiil6n6senaz I929-esNew York-i t6zsdekrachut6nvdlt szembetfin6v6,
kor a r6gi ,,liber6lisvildgrend" utols6 elemeiis felsz6mol6dtak.
A 20-as, 30-as 6vekbena nemzeti-etnikaimomentumokmeger6s6d6se
az 6llam szeremellett a ,,politikacsindl6s"mindentertilet6nmegndvekedett
pe. Feler6sbdteka diktatorikustdrekv6sekaz eur6paif6lperif6ri6n6s ki.ildntisen
A kiv6rzett6s meggyengiiltEur6panemzetkozibea vesztesNdmetoszdgban.
foly6sarelativecsdkkent,az EgyestiltAllamok66s Jap6n6viszontndvekedett.
Eur6par6gi
megmaradt.
Egyel6reazonbana vil6gpolitikaEur6pa-centrizmusa
ivaliz6l6s,valamintaz rij kelet-europai
megosztottsdga,
andmet-angol-francia
nemzetdllamokellent6teibizonytalanabbftett€ka nemzetkozipolitik6t, mint
amilyen az a hdboru el6tt volt. Kelet-Eur6pahovatov6bbN6metorsz6g6s a
majdfelemelked6Szovjetuni6ktiztitti itkoz6z6nivdv6lt.An6met revdnstdrekv6sekhezkapcsol6dvaaz eur6paier6egyensflyhamarosanmegbomlott,ami
egyi.ittjdt az olaszfasizmusfelemelked6se
melletta ndcizmusmeger6sbd6s6(Eti6pia
(keleti
a fasisztaOlaszorszdg
vel is. A n6ciN6metorsz6g
terjeszked6s),
(mandzsririai
elfoglal6sa),valamintJapi{n
h6dit6s)el6retdr6sea 30-as6vekre
jelezte.A 30-as6vekbenaz erlszak a nemzeta statusquo megroppands6t
k6zi politik6banrij tdrt6nelmidimenzi6baemelkedett.
is vdlaszk6nt
A h6borriut6n bekdvetkezettbaloldali radikaliz6l6d6sra
szdls6jobboldaliradikamindenekel6ttKelet-Eur6p6ban
6s N6metorszdgban
liz6l6dds zdrta le e rendszereketbalra, 6s tette nyitott6 jobbra. E fordulat
hamarosanlreztette hatdsdta nemzetktizipolitik6ban.,,Mindenmegengedhet6, ami saj6tn6pem6rdekdben6ll" - hangzotta nacionalistapolitika cred6ja, ami kiilondsenvesz6lyesvolt egy olyan vil6gban,amikor az er1szak
arzenilljasoha nem ldtott m6rt6kbenb6viilt. M6r az I. vildghdborriis sarkallta a (hadi)technikaihalad6stD6l-Afrik6t6l a ndmet-franciahat6rig,ahol
1915-benkipr6b6lu{ka m6rgez6gdzokatis. E ,,fejl6d6st"mind a k6t vil6gh6borfban, majd azt kdvet6enis az emberi l6nyek iparszerfielpusztit6s6nak
szolgdlatilba 6ll ftott6k.
Az 6llam- megnovekedettszerepeellen6re- a 20-as6vekbenmdg nem
tudott mit tenni a gazdasdgi
v6ls6gokkalszemben.Csakaz t929-33-as,mindent 6tfog6 vil6gv6ls6ghat6s6raszervi.ilmajd az 6llam mint gazdas6giintdzm1nya monop6liumokvezlrelterijratermel6sifolyamatba.AzI. vil6gh6borft megel6z6korszakb6ldrdkdlt t6kefelhalmoz6siszerkezet6tform6l6d6sa mindenekel6ttabbanfejezdddttki, hogy a ,,tflakkumul6l6dott"t6ke fj
befektetdsilehet6s6geket
keresett,komoly hitelek form6jdbandramlotta fejletlen perif6i6ra vagy a f6lperif6riaorszdgaiba,amelyekegyik vagy m6sik
nagyhatalom6rdekszf6r6j
6ba tafioztak,vagy 6ppens6ggelgyarmati fiigg6fj formdi, a mos6gbenteng6dtek.Az fj tdmegtermel6s,
a munkaszervezet
torizdci6, a fut6szalaE,a ,,fordizmus"kiterjed6senemzetktizim6retekben
- egyment v6gbe,ami kieg6sziilt- mindenekel6tta centrumorsz6gokban
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fajta 6llami szoci6lpolitik6valis, aminekkonzervatfvvagy szoci6ldemokrata
villfajai szerteEur6p6banfelbukkantak.Elegend6,ha a 20-as 6vek v6r6s
B6cs6revagy k6s6bba francia ndpfrontegyesreformjairautalunk.
A gazdasdgiv6ls6gb6la ,,kiutat" egy m6g nagyobbv6ls6g,a II. vil6gh6borri jelentette.I94548-ra, a n6ci N6metorsz6g
legy6z6seutr{negy fj vil6grend keretei rajzolodtakki. A nacionalistaki.ilpolitikai strat6gidkat- gazdas6gi-p6nziigyi6s nagyhatalmiverseng6sok6b6l- felvdltottaa ,,t6mbpolitika",
amelykoncentrdltfonni{banfejezdddttki a k6t N6metorsz6g
kdriili nagyhatalmi
kiizdelmekben.A globaliz6l&6s rij form6i egy vil6gm6reffi gazdasdgi6s politikai vet6lked6stinvolvdltak,melynekkdz6ppond6ban
az Amerikai Egyesiilt
Allamok 6s a Szovjetuni6egyiittmfikOd6sel
itt.tue konfront6ci6ja6li[.
A szovjet-amerikaikonszenzusra6ptil6 bipoldris vil6gban az alapvet6
vildgpolitikai k6rd6sek eldtint6sea k6t szuperhatalomerdegyensrily6nak
fiiggv6nye volt. A ,,bipol6risvil6grend",a k6t ttimb vil6gpolitikai 6s diplomdciai kiizdelm6nekt6tj6t jelent6sm6rt6kbena vil6g perif6ri6i6rtfolytatott
hatalmi harc alkotta,melyben- az atorrfegyverjelenl6temiatt is - a helyi
hr{borrikata szuperhatalmak,,helyetteseikkel"
vivtdk meg.E ktizdelemsordn
- a gyarmati stdtusfokozatosmegszfin6s6vel
- a volt gyarmatoka vil6grendszermunkamegosztdsi
szerkezetlbebeilleszkedvevagy az ,,utol6r6fejl6d6s" szovjet,vagy a,,felzdrk6zds"nyugatiritjdt k6vethett6k.Kezdetbenaz
el6bbi l6tszottsikeresebbnek,
6m ut6bb,a 80-asdvekbena,,szocialistaorient6ci6" is megbukott.
A vil6g katonai tomb6k kozdtti feloszt6s6tttikrdzte a hadit6maszpontok
6s katonai szervezetekki6pft6se,a NATO, majd a Vars6i Szerz6d6s,valamint m6s nemzetkdzigazdasigi,politikai 6s katonai szervezetek
l6trejdtte.
E struktfr6k meghatdroztdka centrum6s a perif6ri6k saj6tosviszonydtegy
rij hierarchisztikusvil6grendkereteiktjz6tt. Az ij egyetemesvil6grendpolitikai szervezete,
az EgyesiiltNemzetekszervezete1945-benj6tt l6tre,mfg
a vil6g p6nztigyi,,egys6g6t"a_Nemzetkdzi
Valutaalap6s a Vil6gbankbiztosftottaaz Amerikai Egyesiilt Allamok ,,f6hatalma"alatt.
A vildgkapitalizmustdrt6net6benaz 1945-1973ktizdui :6n.keynesidnus
(J. M. Keynesnev6r6l)szakaszta j6l6ti 6llam ki6ptil6sejellemeztea centrumorsz6gokban6s az fillamszocialista
keleten; e peri6dusegy viszonylag
b6k6s(,,csak" helyi hdborrik)6s gazdasdgilag
p6ld6tlanulemelked6korizak
volt. Am a centrumkapitalizmus,
a fejlett orsz6goke ,,sikert6rt6nete"egy
hanyatldstk1szitettel6. A 70-es6vek ktizepdt6lism6t ndvekednikezdtek-a
r6gi6k kdzdtti ki.il6nbs6gek.
Mikdzben lejdtsz6dortegy rij ipari forradalom,
amelynekcentrumi{banel6bb az automatizdci6,a szdmitdstechnika,
a sz6mft6g6pipar6llt, kds6bb,,h(tz66gazatk6nt"
az informatikajelent meg. A 16gi6k k6zotti gazdasdgidifferenci6l6d6sfolyamat6bana t6ke megnOveltea
termeldsszerkezetdnek
6s technol6giiljdnakflexibilitds6t:
egyret6bb profitot
hozotta centrumorsz6gokon
kfvtili vil6gpiaciexportorient6lttermel6s,amely
kidlezte a hatalmi (gazdasigi-katonai)verseng6sta piacok6rt nemcsaka
ttimbdk kdzdtt, hanemmindenekel6tta centrumorszdgok
koz6tt: a n6metamerikai,a francia-amerikai,francia-n6met,a jap6n-amerikaiellent6tekre
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utalhatunk.Ugyanakkora vil6g er6fon6saiftildtti ellen6rz6sdrt
foly6 harc a
80-asdvekbensz6most6rs6gben
ki6leztea nyugativil6g 6s a muzulm6nvil6g,
Eszak6sD6l szocidlis,gazdisdgi6s
politikaiiermdszetfi
tonfrontdci6jdt.Azsiiban pedig meger6s6ddtta Kinai N6pktiztr{rsas6g
nemzetk6zipozici6ja,ami
elvdlaszthatatlan
a vildggazdas6gi
rendszerbe
val6 beilleszked6sdt6l.
Al6becsiilhetetlennemzetktjzipolitikai jelent6s6gevolt annaka t6nynek,
hogy a Nyugatj6l6ti 6llamainakszoci6lpolitikaivfvmdnyai,a hagyom6nyos
ipari struktira, a l6tbiztons6ga 70-es6vekbenmegingott,majd a k6s6bbiekbenfokozatosan
6s r6szlegesen
fel is sz6mol6dott,
,piacosodott".A t6kefelhalmoz6sszerkezetlbenegy eg6szen(j korszakkdrvonalaz6dott,l6tv6nyos form6banindult meg a vil6g gazdasdgier6forrdsainak6s hatalmi pozici6inak fjrafelosztdsa,amelyt6l elvdlaszthatatlan
a szovjet tipusri 6llamszocializmus
bukdsaa 80-as,90-es6vekfordul6j6n.
E folyamatokmdgdtt az a fejlemlny 6llt, hogy a vil6g orszdgainaktdbbsdgeaz 1970-es6vekbenelad6sodott.A fejlett orszdgokbanfelhalmoz6dott
t6kefeleslegk6lcsdnt6keform6jdban- a nagy profitok rem6ny6ben- a perif6ri6k 6s a f6lperif6ri6k orszdgaibanyomult. Az ad6sok sz6m6raegyre
kedvez6tlenebb6
vdltaka visszafizet6s
felt6telei,bir a vil6gpolitik6ban
a k6t
ttimb ekkoribanjutott el a diplom6ciaienyhiil6s6llapot6ba.E nyugalmiid6szakravolt sztiks6ga nagyar6nyd
t6kekihelyez6sek
megkezd6s6hez.
Anagyhatalmak 6s az egyrebefoly6sosabbnemzetkijziftnzintlzetek, valamint a multinaciondlisti{rsas6gok
6rdekeltt6v6ltakaz olcs66srelatfvej6l kdpzettkelet-eur6pai munkaer6,nyersanyagok
6s m6s vagyonokfdldtti ellen6rz6sr6szleges
megszerzds6ben.
A gazdasflgi,katonai6s politikai sikon foly6 vil6gm6retfivet6lked6sta Nyugat az EgyesiiltAllamok vezet6s6vel
megnyerte,6m ebb6l a
vil6g n6pei vajmi kevesetprofitr{ltak,s6t 6ppenellenkez6leg,a szegdny6s
gazdagr€gi6k (6s tr{rsadalmir6tegek)ktjzOttikiilOnbs6gektov6bbn6ttek, ami
a vil6gpolitikai6stdrsadalmikonfliktusforrdsok,
etnikaijellegfi ellent6tekism6telt ki6lez6d6sdhez
vezetetta vil6grendszerszintemindenr6gi6j6ban:KeletEur6p6ban,Latin-Amerik6ban,
Afrika kdz6ps66s d6li rdsz1n,a Kdzel- 6s Koz6p-Keleten,a volt Szovjetuni6ban
6s az EgyesliltAllamokbanis.
A hatalmipolitika vildgpolitik6vdv6lt. A nemzetkozipolitikai int6zm6nyek
szerepea vil6g- 6s a helyi politika int6z6s6benkordbbannem ismert m6don
megnovekedett.
A nemzethovatovdbbkultur6lisjelens6gg6alakul,mikdzbena
hagyonrr{nyosnemzetgazdasdg
globaliz6lodik,s a helyi trirsadalmakszimilra
fontos k6rd6sekelddnt6sea nemzetiparlamentekt6l
egyremesszebb,a nemzetkdzi p6nzi.igyi6s politikai szervezetekhez
kertil. E folyamat mdgiitt felismerhet6ka nagyhatalmak6s az 6ddsiran6tt multinaciondlisti6rsas6gok
glob6lis 6rdekei,amelyekOsszeiitkdz6se
az amerikaihegem6niaerny6je
alatt dlttitt n6hol (pl. Jugoszl6vi6ban)
h6borrisform6t. A vil6g gazdasdgi6s
teri.iletirijrafeloszt6sa,amely a 80-as,90-es6vekben6lez6dottki. Ebbenaz
drtelembena 20. szflzad6gy vdgz6dott,ahogyankezd6ddtt.Term6szetesen
Oroszorszdg,illetve a Szovjetuni6tdrt6neteszempontj6b6legdszenelt6r6
kdvetkezm6nyekkelzdrult le annak a fejl6d6si folyamatnakegy ciklusa,
amelyetdivatoskifejez6ssel6lve napjainkban,,globalizdci6nak"neveznek.
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A FORRADALMAK KORA

A cdri dnk6nvuralombuk6sa
rr*, r6reprlc
oRoszoRSZAo
A 19. szdzad60-as6veit6l kibontakoz6- id6vel eg6szKelet-Eur6p6t6tfog6
- modernizdci6shullfim a szflzadfordul6raeldrte Oroszorszdgteriilet6nek
ddnt6 r€sz€t.Polgdrjogotnyertek lassan-lassan
az olyan fogalmak,mint t6ke, burzsod6s prolet6r,profit, piac (rinok 6s nem az flzsIaibdzdr). Oroszorszdgjdv6j6revonatkoz6ana szervez6d6politikai er6k - mind a liberdli- alapjdbana nyugat-eur6paitapasztalatok
sok, mind a szoci6ldemokratdk
f6ny6ben(6s j6r6szt a nyugat-eur6paiemigr6ci6ban)dolgoztdkki a maguk
elmdleti elgondol6sait,politikai strat6gi6it.Marxtdl VeraZaszulicsig,Bakunyintdl Nyecsajeven6s Tkacsovon6t Plehanovigsz6lesvolt az a forradalmi
6rdks6g,amelyrea 20. szLzadforradalmdraitdmaszkodhattak.
Anarchist6k
6s ,,n6piesek"(narodnyikok),a forradalmiterror hivei 6s a szoci6ldemokratdk mind azokataz utakatkerestdk,amelyekaz dnk6nyuralomlerombol6sdhoz vezetnek.A szoci6ldemokrat6km6r 1898-banon6ll6 politikai pdrtot
(OroszorszdgiSzocidldemokrata
Munkdspdrt)hoztakl6tre illegdlis felt6telek
(p6ld6ula Beszeda-kiir)az
kdzdtt, a liber6lisok kiil6nbdz6 csoportosul6sai
emigr6ci6banszervez6dtekmeg viszonylagtin6ll6 politikai er6v6,s az Oszvobozsgyenyije-kdr
1902-benlltrehozta ugyancsaka Felszabadftds
cfmet vilapot
sel6
Stuttgartban.Eza kdr 1904-benform6l6dottmeg 6n6ll6 szdvets6gk6nt,6s a zemsztv6kbatdmdriilt liberdlisokkal hozzilk majd l6tre az
1905-6sforradalomidejdn az AlkotmdnyosDemokratdkPdrtjdt.
Mind a marxistdk,mind a liberdlisok,,nyugatosnak"
sz6mftottak,amenynyiben a polg6ri viszonyokkiterjed6s6t,a polg6ri demokrdciafel6 tett l6p6seketprogresszi6nak
tekintett6k,de m6r akkoriban6k is elt6r6enit6lt6k meg
az oroszorszflg\kapitalizmus6s az oroszorszilgibarzsodziaspecifikusszerepdt,jelleg6t 6s t0rt6nelmilehet6s6geit.
A liber6lisoka marxist6khozk6pest
a Nyugatot, a kapitalizmustpozitfvabbszinbentiintett6k fel, s elvetettlk a
marxizmusantikapitalistaelm6let6t.Ugyanakkoregyet6rtetteka fratal Leninnel6s a szocidldemokrat6kkal
6ltal6bana narodnyikokbir6latdban,akik
egy romantikusantikapitalizmusjegy6ben6s egy ,,parasztforradalom"
ig6zetdbenhadakoztakaz tinkdnyuralomellen. M6g Marxra is hivatkozhattak,
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aki olyan fejl6drSsilehet6s6getis felvetett,hogy ha az obscsin6knem bomlanak fel a t6k6s piaci nyom6shatds6ra,egy fj kommunistak6z6ss6gis6g
alapstruktrir6itis k6pezhetik,persze- tette hozz6Marx - egy eur6paiforradalomeset6n.
A L9. szdzadels6 fel6benkeletkezettnyugatos6s szlavofil szellemi-politikai 6ramlatok6ppenaz Onk6nyuralmikapitalizmusb6lfakad6 tdrsadalmi
helyzetettiikrdzt6k a 20. szdzadelejdn.A zapadnyikokszdmriraOroszorsz6g
kapitalizill6ddsamint ,,modell" srilyoscsal6d6sforrdsavolt ugyan, de nem
a kapitalizmussalszembenialternativa fu6ny6batdj1koz6dtak,hanemaz,,eur6paiz6l6ddsra"hivatkozvatov6bb kiv6ntak menni a ,,westernizdci6"(ttjdn
an6lki.il,hogy a c6ri Onkdnyuralommegddnt6sdrevonatkoz6anb6rmilyen
komoly politikai koncepci6valrendelkeztekvolna.A szlavofiloka kapitalista modernizdci6 19. szdzadisikertelens6g6b6lwra kdvetkeztettek,hogy
vissza kell t6rni az ,,eredetiorosz ftra", amelyr6l aLutin a szlavofilizmus
bels6ir6nyzataiszdmtalanelk6pzel6stalakftottakki. Mfg a nyugatosokk6pvisel6i kdziil j6 n6h6nyana harmadiknagy szellemi-politikaier6, a szdzadfordul6n l6trejdv6 marxistaszoci6ldemokrdcia
fel6 tdjdkoz6dtak,a szlavofilok forradalmicsoportjaif6kdppena paraszts6g
mozgalmaiir6nt voltak nyitottak, sokana szocidlforradalm6rok
(eszerek)pilrtjdhozcsatlakoztak,vagy
pontosabbanazt mondhatni,hogy a szocidlforradalm6rok
tal6ltak szellemipolitikai t6pl6l6kot a szlavofil hagyat6kban.A Nyugat kevdssdismerte 6s
6rtetteaz oroszorszdgiellenzdkvit6it, ann6linkdbbdrtetteOroszorszdggazdasdgijelent6s6gdt.A vezet6nyugati orsz6gokhatalmielitjeinek6s nagy
gazdasdgitdrsasdgainak,
monop6liumainakOroszorszdgra
ki.ildnb6z6korokban ugyankiilijnb6zd okokb6lvolt sziiksdge,de a L9. szdzadm6sodikfel6t6l
k6t alapvet6t€nyez16lland6naktekinthet6.Oroszorsz6g
mindenekel6ttmint
konzervatfv,feud6lis eredetfibirodalom felhaszndlhat6volt a forradalmak
lever6s6reszinteb6rhol a modernvil6gban,gondoljunkpl. 1848-ra.M6sfe16l egyre novekv6m6rt6kbenv6lt a nyugati t6kekihelyez6sek
objektum6v6.
Az olcs66s szervezetlen,
a tradiciondlismezlgazdasdgimunk6babeleragadt
oroszmunkaeri, a felfoghatatlanterm6szetigazdagslgegyreinkdbbmegragadtaa t6k6snagyhatalmakvezetl elitjeinek fantiziiljdt, hiszenOroszorszdg
az egyetemest6kefelhalmozdsifolyamatbanmegh6dftand6ter[letnek sz6mftott. Bfu a c6rizmus,magaII. Mikl6s ismertea p6nzt6kejelent6s6g6t,
s
tudta, hogy birodalma fennmarad6saelkdpzelhetetlena nemzetktiziesi.il6
p6nzt6ketdmogatdsandlkiil, a polg6ri jellegfi reformokt6l irt6zott, abban
joggal az dnkdnyuralomfelsz6mol6s6nakfelt6tel6t l6tta. Ugyanakkor II.
Mikl6s kiilpolitikai6s 6ltal6bannagyhatalmitdrekv6sei- 1894-esmegkorondzds6t6lkezdve- elkeriilhetetlenn6tett6k, hogy a birodalmat felvlrtezze
azokkal az eszkdzdkkel,technik6kkal6s viszonyokkal,amelyek lehet6v6
teszik, hogy Oroszorszdg,pontosabban,annak uralkod6 osztdlyai a nagy
nyugati konkurensekkelszembenmeg6rizz6kvagy meger6sfts6ka birodalom nemzetkdzihatalmi pozici6it.
Ugyanakkor a vililggazdasdgmunkamegoszt6s
i szerkezetdbe
val6,,beilleszkedds"az orszdgbels6 felt6teleinek6s a vil6grendszerkdnyszereinek
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megfelel6entdrt6nt. S Oroszorszdgmagais saj6tosfunkci6kat ttiltdtt be a
vil6grendszerenbeltl. Eppen e funkci6k hatdroztdkmeg betagoz6ddsdnak
m6dj6t 6s lehet6s6geit.Az dnk6nyuralomkomoly impulzusokatkapott kfviilr6l a tekintetben,hogy min6l gyorsabban6s alaposabbanszorftsaki a
6s
,,tdbblet6rt6ket"a ,,k6z6pkorias"feltdtelekkdz6tt dolgoz6parasztsdgb6l
az ipari forradalomkorszakdtid6z6 koriilm6nyekk6z0tt 616munk6ss6gb6l.
Mindez ekkor m6r val6banegyetemes6rdek,azaza,,t6keintenziv"centrumorszdgok6rdekeis volt, amennyibenaz olcs6 oroszmunkaer6lehet6v6tette
a f6lperif6ri6r6l a centrumbair6nyul6 t6kefelhalmoz6skiterjeszt6s6t.E folyamat r6szek6ntOroszorsz6g
nemcsaksajdt fejl6dds6nek,,extremit6sait"
reproduk6lta,hanemminduntalanintegr6lta- koronk6ntki.il6nbdz6m6don
6s intenzitdssal- a vildgt6rt6nelem,,extremit6sait"is.
utdn a reformok hat6sdra
Oroszorszdgban
az 1861-esjobb6gyfelszabaditds
a hagyom6nyosfeud6lis rendszerviszonylaggyors kapitalizill6ddsaindult
el, amely egyidejfileg a legkiildnblz6bb gazdasdgi6s t6rsadalmi-politikai
ellent6teket€lezteki 6s kapcsolta6ssze.Az oroszorsz6gikapitalizmustort6netebizonyos6rtelembenelf6r f6l {vszizad kereteikdztitt. A kapitaliz6l6d6si folyamat legeredetibb,legsaj6tabbprobl6m6jdtaz a t€ny alkotta,hogy
a kapitalizmustmaga a c6rridnk6nyuralmi6llam honositottameg, amely
pedig oly sok6ig 6s oly vehemensen
elleneztea polgr{riviszonyok kiterjed6s6t.Term6szetesen
a feud6liseredetfionk6nyuralommindenekel6tta maga
abszolutistarendszer6nekbels6 6s kiils6 gazdasdgi6s hatalmi tril6l6s6ben
volt 6rdekelt,s ennekktls6 6s bels6 feltdteleitigyekezettmegteremteni.
Az dnk6nyuralomsaj6tosdilemm6jdnnem tudott trill6pni: saj6tszoci6lis
tdmaszdnak,azaz nemesi6s btrokratikus r6tegeinekfelsz6mol6s6tm6g a
kapitalizmus,a ,polg6rosod6s"
6rdek6ben
semhajthattav6gre.M6sfel6lviszontsegftsdgiilhfvta a kiilfdldi t6k6t, amely a szdzadfordul6n
az iparosit6s
hajt6erejevolt. Oroszorszdg6s N6metorsz6ga nemzetktjzimunkamegosztds
partnernekl6tszott.A nagyhatalmi6s dinasztirendszer6ben,,term6szetes"
kus drdekek azonban a konkurencidter6sebb irfinyzattd tettdk, mint az
egyiittmfikdd6st.A nagyhatalmi6rdekek,amelyek- els6sorbana balk6ni
6rdekszf6ramegtart6sa6s meger6sitdse
ktivetkeztdben- mindenekel6ttN6metorszdggal6,saz Osztr6k-MagyarMonarchi6val6llitott6k szembeOroszigen er6orsz6got,tiikrdz6dteka gazdasdgiorient6ci6banis. N6metorszdgot
sen aggasztottaM orosz-franciaegyiittmfikiid6s,s6t m6g az orosz-angol
konfliktusok elm6lyft6s6resem igen kfn6lkozottlehet6s6ge.M6r II. Miklds
hatalomrajutds6t megel6z6enl6tszott egy fordulat a n6met t6kebe6raml6s
visszaszorul6sdban
meger6s6d6s6ben.
A francia
6s a francia t6kebedraml6s
hitelek val6ban l6tfontoss6griakvoltak II. Mikl6s szdmdra,aki 1904-ben
Jap6nnalkeveredetthdborfbaa tdvol-keletibefoly6sitlvezetek(Mandzsfria,
Korea) kialakit6sasor6n.A h6borriOroszorsz6gszdmfirasflyos kudarccal
vdgz6d6tt:k6nytelenvolt belenyugodniKorea japin ellen6rz6s6be,
valamint
Port Arthur 6s r6szbenSzahalinsziget6nek
elvesztdsdbe.
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II. Mikl6s c6r

A szdzadfordul6monopolistakapitalizmusa,amit a marxistdkHilfurdingtdl
Rosa Luxemburgondt Leninig az imperializmuskordnakneveztek,Oroszorsz6gbankdzvetlentila hagyomdnyost6rsadalmiszerkezetre6piilt 16.Az
orosz 6llam sz6mosolyan funkci6t l6tott el, amilyetNyugatona mag6nt6ke.
Oroszorsz6ga vil6g gazdasdgi6s teriileti rijrafeloszti{s6nak
egyik objektumr{v6
v6lt, j6llehet az oroszhatalmielit jelent6sr6sze6gy v6lte,hogy birodalmuke
folyamatnaknem tiirgya,hanemszubjektuma.Azt szerettlkvolna,ha Oroszorszdgmint a megreformdltc6rizmusreinkamdci6jal6p be a modernvil6gba.
A k6rd6s,,csak"az volt, mit 6rtsenekreformon,6s hogyanval6sftsi{kmeg.
Az dnk6nyuraloma val6sdgbanversenytfutott az id6vel, b6r es6lyea
tfl6l6sre egyrecsdkkent,mert a birodalomvildgpiaci integrdl6d6sakiils6 6s
bels6 okok kdvetkezt6benis az orszdgszdmdraenyh6nsz6lvakedvez6tlen
felt6telekkdzdtt ment v6gbe.Olyan dinamik6jritdrsadalmimozg6sokkeletkeztek,amelyeka c6ri udvar el6tt is felvetett6ka birodalomfelboml6sdnak
r6m6t.A vil6grendszerbe
val6 szelektivintegrdcid,amelya t6kemozgdsr6szleges,az 6llam 6ltal domin6lt ,,szabadsdgdra"
6piilt, kev6sinspirdci6tadott
a bels6 t6kefelhalmozdsszdmdra,megmaradtegy hatalmasbiirokratikus
j6r6 funkrend6r6llam,amelyneka termel6si6s politikai rend fenntart6sdval
ci6kat kellett volna ell6tnia, m6ghozzd,,polgdri demokratikusan"...Am a
kapitalizmust- mint fentebb al6hriztuk- a rlgi v6g6sribtirokr6cia 6s a
nemesiuralkod5osztfllykivdnta menedzselni,6s nemigenakart osztoznia
politikailag gyenge6s 6ndll6tlanoroszburzsodai|val
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A birodalom vilflggazdasdgiintegrdci6jdvalpdrhuzamosana t6ke-b6ris kiterjedt valamelyest,azonbanaz ij
munka viszony a mez6gazdas6gban
ipari centrumokban- f6leg a vasritdpitds6s a f6mipar, valamint a nyersanyag-kitermel6s
rdv6n, ahol teh6ta kiilftIdi t6ke erdteljesenmegjelent- a
t6k1s gazddlkod6s
kiz6r6lagospozici6bakeriilt. A20. szdzadelej6n mdr az
ipari termel6st6bb mint egyharrnadaa nehlziparb6lszdrmazott,jelent6sen
el6rehaladta vasft6pft6s,fj ipari kdzpontokjottek l€tre. Az Ur6l, Moszkva
menti viddkei,az €szakikikdt6k
6s P6tervdrmellett D6l-Oroszorszflgtenger
6rdekl6d6stkeltettek a ktilfdldi iizletemberekkdr6benis. M6gis - paradox
m6don - Oroszorsz6ga Nyugatt6l ink6bb leszakad6ban
volt, semmintfelzdrk6z6banAz 18606s 1913kdz6tti f6l 6vsz6zadban
az ipari termel6sigen
magas,6vi 5tszdzaldkos
ndveked6st6rt el. Ennek ellen6re1913-banOroszorsz6g egy f6re jut6 ipari teljesftmdnyeN6metorszdglnaklegfeljebba negyed6t 6rte el, mfg N6metorszdgban
az egy f6re jut6 jdvedelem csaknem
tjtszdrdsevolt az oroszorsz6ginak.
A nemzetkdzihitel6leta korabeli gazdasrdgiliberalizmusnakmegfelel6enigazdn,,nagyvonahinak"
bizonyult Oroszorszflggalszemben.
Az orosz 6llamad6ss6gok,
amelyekm6r hatalmasm6retfiekvoltak a sz6zad elejln is, 19006s 1913kdz6tt mintegy20 szdzalfh,kal
ndvekedtek.Nem
dnmagdbanabb6l fakadt az egyenl6tlens6g,
hogy OroszorszfigNyugat-Eur6pa nyersanyag-,gabona-6s r6szben6lelmiszer-sziiks6gleteit
el6gftetteki,
mig Oroszorszdga nyugati ipari term6kekfelvev6piacak6nt
funkciondlt,hanem hogy ennek a viszonynaka pdnziigyi,kereskedelmi6s politikai felt6teleit l6nyeg6benNyugatonalakitott6kki. M6sfel6l, de mindebb6lk6vetkez6en, egy plnzngyi ftigg6senis alapul5egyenl6tlencserezajlott. E bonyolult probl6makdra felszinen,p6ld6nakok66rt,abbana t6nybenjelent meg,
hogy hi6ba exportdlt Oroszorszdg50%o-kal
tdbb gabondta szdzadfordul6n,
mint az 1880-as6vekben,a gabonadrakcsdkken6se
kdvetkeztdbenm6gsem
haladtameg a 80-as 6vek 6llapotdt.A mez6gazdasdg
,,kizs6kmdnyol6s6n"
nyugv6 el6nydketfelhaszndlt6kaz ipan fejlesztdssor6n,6m enneka mez6gazdasdgter6n nem voltak pozitiv visszahatdsai.
A nagy profitokat mind a
kiilfdldi, mind a belfdldi t6ke a kereskedelem
6s az ipar (bennea vasrit6pft6s) teriilet6n,,kasszirozta".Oroszorszdg
tudatosvdmpolitikdja,amelyjelenjuttatta a k0lts6gvet6st,egyidejfilegkapcsol6dottaz
t6s tdbbletbev6telhez
orosz p6nziigypolitikaelk6pzel6seihez,
amelyekkdz6ppontjdbana kiilftrldi
t6ke becsalogat6sa
6llt. Ugy akartdkaz orszdgfizet6k6pess6g6t
fenntartani,
hogy a fizet6si m6rleghiSnydta kereskedelmim6rlegttrbblet6b6lfedezzdk.
VASOTEPiTES
ESKUSZTARIpeR
A hriz6ipar6ga vasft6pft6svolt, amely a kiilfdldi t6ke 6s a hazai nagyt6ke
szdmdrakincsesb6nydnak
bizonyult, hiszenaz 6llam volt a biztos ktizponti
vdllalkoz6-megrendel6.
Vagyis az 6llam a kiilfdldi k6lcsdnilket6s a kiilf6ldiin elhelyezett6llamk6lcsdntikhozaddkdnak
zdm6tfordftottaa vasrit6pit6sre, s ezzel Oroszorszdgothozzdkapcsoltaa vil6gpiachoz,mindenekel6tta
nyugat-eur6paipiacokhoz.Ebben a folyamatbanaz flllamnakkulcsszerepe
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volt. Bdr Oroszorsz6gban
az 6llam mindig fontos szerepetj6tszott a gazdas6gban,az iparosftdsban,
de nem a fejlett hitel6let struktrir6inkereszttil,hanem mindenekel6ttaz ismert hagyom6nyalapj6n:az illlami megrendel6s6s
kinevez6srid6n, 4mely egyfittal monop6liumotis jelentett a ,,vdllalkoz6"
sz6m6ra,s perszefiigg6st is magdt6laz 6llamt6l
E ,,modern"nagyiparm6gdtt l€tezetta kusztdripar6s a klzmfripar rdgi,
de kiterjedt h6l6zataa maga ,,kdz6pkorias",viddki-parasztijellegfvel. Tugan-Baranovszkij,a korszakjeles kozgazddsza
a kuszt6ripart6gy hat[,rozta
meg, mint parasztinem fdldmfiveskisdrutermel6st,
amely egyidejfilegpiaci
sziiks6gleteket
is kiel6gitett,6s a nagybanitermel6shdtteftt,,,otthonibedol9oz6 rendszer€t"szolgdltatta.N6ha kusztdroknakhivt6k a n6h6nymunk6st
alkalmaz6kisiparost,kisv6llalkoz6tis, valamint azt a gydlJ,munk6st,aki
otthonrais v6llalt munk6t.Igen elt6r6 adatokl6tezneka kuszt6rokravonatkoz6an,hiszenkiiltinbdz6kdppenlehetetta jelens6getdrtelmezni.A szdzadel6n a falusi kuszt6riparokban
foglalkoztatottemberekszdmahozzdvet6leg
4 milli6ra tehet6.A kusztdrkod6sba
a 19. szdzadv6g6n6rdemesvolt jelent6sebbt6k6t befektetni,mert igen nagy profitot lehetettrealizillnl
Oroszorszdga gazdasilgimodernizdci66s a vililggazdas6gikapcsolatok
kiterjed6se
ellen6rem6g 19006s 1913ktizdttsemtudtandvelnir6szesed6s6t
a vil6g ipari termel6s6ben.
S6t, f6k6nt a n6met6s amerikain6veked6smellett, Oroszorszdgr6szesed6se
n6milegm6gcsdkkentis. 19006s 1913kdzdtt
az Oroszorszdgban
beruh6zottkiilfdldi t6ke85vo-kalnbvekedett,mig ahazai
t6kebefektet6sekcsup6nkb. 607o-kal.1908-banaz orosz ipar I,2 milli6
l6er6t alkalmazott,a n6met'7,9,az amerikai 18,7milli6t. Az egy f6re jut6
mechanikail6er6 tekintet6benm6g sz6ls6s6gesebben
l6that6 Oroszorszdg
al6rendelt,,,f6lperiferi6s"helyzetea v ililggazdasdgban.
A korabeli szoci6ldemokrata
elemz6segyik irdnyzata(Lenin) Oroszorszdgota magatdrsadalmistruktrirdj6val6svil6ggazdasdgi
elhelyezked6s6vel
a t6k6svildgrendszer,,leggyeng6bb
l6ncszemdnek"
tekintette.A k6z6pkorias
mezdgazdas6g
6ltal k6zrefogottfejlett ipari ,,szigetek"az el6bbiekbenjelzett
viszonylaggyorsfejl6d6sekdvetkezettbe,amit Trockij k6s6bb,,akombin6lt
fejl6d6stdrv6nyekdnt"irt le. Kiiltindsena f6mipar,a szfin-6s olajbdny6szat,
a vasft6pft6s6s a koh6szatfejl6dOtt.Az ipari t6ke koncenvdci6ja6s centraliz6ci6jaeg6szensz6ls6s6ges
m6reteketdltdtt m6r a keletkez6sid6szak6t6l
kezdve.A nagyvdllalatok(500 munkdstvagy aftrldtti l6tszdmotalkalmaz6k),
vagyis az dsszesv6llalat kb. 3,5To-afoglalkoztattaa munk6sokcsaknem
fel6t. Hat ipari centrumban6llftott6k el6 az ipari termel6sh6romnegyed6t,
6s az ipari foglalkoztatottakcsaknem80vo-ais ezekena tertiletekendolgozott. E hatalmasmunk6st6megir6nt nemigennyilvdnult meg a ,,szoci6lis
6rz6kenys6g"leghalvdnyabbjele sem. A donyecki vagy az ur6li iparvid6k
6ppenrigy, mint az olajbdnyiszatvagy a vas6rcb6nydszat,
a nyugati t6ke6rdekelts6gekkedveltterepevolt. Egyr6sztaz olcs66s ,,ig6nytelen"munkaer6
volt vonz6 sz6mukra,m6sr6szta nyugati t6kepiacokonjelent6s t6k6k halmoz6dtakfel, amelyekberuh6z6silehet6s6geket
kerestek.1900-bana kiilfirldi t6ke tdbb mint fele a bdnydszatba6s a kohdszatbadramlott,mintegy
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negyedea g6piparba.A vasrit6pit6s6s kiildndsena textilipar ,,lecseng6ben"
volt. Az oroszorsz6gibankrendszeris ebbena peri6dusbanszildrdultmeg a
kiilfdldi t6ke gy6mkod6s6val,
6s v6lt az orszdggazdasdgdnak
legf6bb szervez6j{v6. Mindenekel6tta francia bankokfektett6kbe nagy el6szeretettela
francia kisemberekp€nz6ta biztosnakl6tsz6oroszpiacon.A hagyom6nyos
eur6paimunkamegoszt6snak
megfelel6enN6metorsz6gvolt a m6sodiklegnagyobbbefektet6,annakellen6re,hogy kiilpolitikai 6rdekeiegyre 6lesebben 6llftott6k szembeOroszorszdggal.
Oroszorszdgban
a modemizdci6,a gazdasdgiliberalizmuspolitik6ja az dnk6nyuralomkonzervdl6sdtszolgillta.amely kiildndsk6ppenszembetfin6volt
az oroszorszdglmez1gazdasdg
stagn6l6s6ban:
a bels6 t6kefelhalmozdshi6nya 6s a,,tfln6pesedetts6g"
stabiliz6ltaa r6gi szerkezetet,
amelya paraszts6g
f6ldn6lkiilis6g6n6s a gazdasdgok
kezdetlegestechnikaiszfnvonal6nnyugodott. A falukdzdssdg,amely f6ldtt a 19. szdzadvdg6na mensevikekk6s6bbi
vezlre, Plehanov6s a bolsevikok k6s6bbi vez€re,Lenin mdr meghriztaa
l6lekharangot,val6j6bannem kdsziilt a sfrba.Ez ugyanissem a nemess6g, nek, sem az dllamnaknem 6llt 6rdek6ben.
L902-t905 ktiztitt Plehvebeltigyminiszter,illetve Witteplnzigyminiszter
vezet6s6velkiiliinbdz6 korm6nybizottsdgokdolgoztakegy dtfog6 agrdrreform tervein, 6m a javaslatokabbanegyet6rtettek,hogy az obscsinaer6szakos felsz6moli{sanem j6rhat6ft. A koncepcion6liskiil6nbs6ga konzervatfv
beltigyminiszteri6s a liberdlis p6nziigyminiszterielk6pzel6sekkdziitt abban
rejlett, hogy az el6bbi az obscsinamegszil6rdit6s6t
kfv6nta,az ut6bbi pedig
fokozatosfelboml6s6t,amelyeta p6nzviszonyok6s a magdntulajdonkiterjed6s6nektermdszetes
kdvetkezmdnyekdnt
szeml6lt.Ez az ellent6taz autokr6cia 6s az flllami biirokr6ciapolgdrosod6szdrnyakdzOtt 6lez6d6ttki. K6s6bba sztolipini reformoksorsaezt a kdrtilmdnytmindenn6ljobban illusztrdlja majd. Am az rijabb reformkfsdrlethezegy fonadalomravolt sztiks6g,
amely megmutattaazoknak,akik 6szreakartdkvenni: az oroszparasztsdg
megszfnt a cdrizmust6rsadalmitdmaszalenni, s ezzel a cdrizmusmaga is
befejezif6ldi p6lyafut6s6t.
AZ ELS6 OROSZFORRADALOM

Az orosztdrtdnelmifejl6dds sajdtszerfis6gei
kikrist6lyosodottformdbanjelentek meg az oroszforradalmakeg6sztdrt6netdben.
Az els6 oroszforradalom a hires 1905.janudr 9-i, vasi{mapitiintetdsselkezd6d6tt,arnelyeta sz6
hagyomr{nyos6rtelmdben6ppensdggel
nem forradalmittimegekvittek vdghez.
Mag6t a tiintet6st- a nyomor 6s az 6hins6gellen - a zavaroslletfr Gapon p6pa
vezette,akinek rend6rs6gikapcsolataia rnagakor6banis ismertekvoltak. Az
elkeseredett,
6hez66sj6r6sztmunkan6lkiili tiimegekmlg a ,,zubatovirend6rszocializmus"szellem6benl6ptek fel. Zubatou a moszkvaititkosrend6rs6g
ezredese,az ohrana f6ndke m6g az els6 oroszforradalomel6tt, 1902-bena
rend6ri iigyosztdly 6ltal kfvr{ntamegszerveznia kibontakoz6munkdsmoz-

431

galmat, hogy rajta tarthassaa kez{t a munk6ss6gmegmozdul6sain.
Am a
tdmegmozgalomhamarkikertlt a rend6ri feliigyelet al6l.
861 1905janudrj6banis sokanbiztakm6g a c6rban6s Istenben.Az omin6zusvasdrnapimegmozdul6son
templomiz6szl6kkalvonultaka T6li Palota
el6, hogy r{birjdk a cirt: segitsensorsukjobbra forduldsdban.A vi{laszismert: sortfiz 6s tdbb szia halott, sebesiilt...Szimbolikusdrtelembenezen a
vasdrnaponegyeg€szn6p 6rtettemeg,hogy az dnk6nyuraloma nyomonisdg
oka, a cdr pedig nem a n6p oltalmaz6ja.
Az els6 oroszforradalomktilontisforradalom,parasztforradalomvolt. A
parasztsdga fdld6rt indftott harcota nemess6g
ellen, amely a sok6vszdzados
elnyom6s6s kisemmiz6sok6n v6res formdkat 6lt6tt, megel6legeztel9l7
nyar6nak-6sz6nek
lesz6mol6sait.1905munk6sforradalom
is volt. Ugyanisa
demokratikuskdzt6rsasdgkdvetelds6velp6rhuzamosan
a forradalomv6delm6re olyan munkdsszervezetek
alakultak,amilyeneketkordbbana tdrt6nelem nem ismert.Az egyesiizemekben,majd lak6teriileteken,s6t magdbana
jttttek l6tre, amelyekegyidejfileg
f6vi{rosbanis szovjetek(munk6standcsok)
politikai 6s termel6siszeruezetek
voltak. A gazdas6gi6s politikai hatalmat
egyesit6szovjetekP6terv6riV6grehajt6Bizotts6g6nakelndkeegy rdvid intermezzoutdn egy 26 6vesfiatalember,Lev DavidovicsTrockij lett. A forjelszavfit irta a z6szlaj6ra,de a zdszl6
radaloma demokratikusk6zt6rsas6g
szine vdriis volt. A polgdri forradalom mint munkdsforradalomkifejezte,
hogy Oroszorsz6gbana polgdrs6gnem 6n6ll6 ttirt6nelmi er6, nem kdpes
tindll6anszembefordulniaz Onk6nyuralommal.
S6t, amikor 1905.december
elejdn a k6ts6gbeesett
moszkvaimunkdssdga fegyveresfelkel6s itjfira 16pett, az orosz polgdrsdg6s politikai form6ci6ja,a liberalizmusv6glegesen
elfordult mag6t6la forradalomt6lis. A hadseregm6gdecemberben
felmorzsolta
a felkel6st,6s Oroszorszflgforadalomt6lheviilt korm6nyz6s6gaiban
rendkivUli
6llapototvezettekbe. Megkezdfibtt a terror, a forradalomelfojt6sa.
Pedig minden olyan sz6penindult. Buligin beliigyminiszterel6terjeszt6s6benm6g 1905augusztus6ban
szabadutat kapott ,,a c6$tan6csad6testiilete", a duma, amely els6 l6p6snekldtszottaz alkotm6nyosmonarchiamegval6suldsdnakftj6n. A munk6ss6gsztrdjkmozgalmai6s a forrong6 paraszts6g nyomi{sdraaz egyre terjed6 fonadalmi hulldm rdk6nyszerftettea cdrt,
hogy 1905.okt6bertl-ikiilltvdny6ban elismerjea hatalmdtvalamelyestkorl6toz6 intlzmflnyt, az AIIami Dumdt 6s vele egyUttolyan szabads6gjogokat,
mint a sz6l6s-6s gytilekez6sijog, 6s n6mileg kiterjesztetteaz el6zetesen
igen korldtozott vfllaszt6jogot.Vagyis 1905polgdri demokratikusfonadalom is volt.
Az oroszorszdgipolg6rs6gkonzervatfvt0bbs6geezen az alapon ki is
egyezettaz dnk6nyuralommal,l6trehozvaaz Oktdber l7-i Szdvetsdget.
Az
,,oktobristdk"mellett hamarosanl6ffej6tt a liber6lisAlkotmdnyosDemokratdk Pdrtja (kadetp6rt), amelynek1906.,okt6beriprogramjdbanis szerepelt
az alkotm6nyosmonarchiac6lkitfiz6se.Am abvzsodzia kiiliinb0z6frakci6inak 6sszefog6sa
m6g nemjelentettvolna komoly tdmeger6t.A decemberben
v6laszt6jogi
t6rv6ny szerinta dumav6laszt6sokon
n6gy hiri6,,pontosftott"
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A ,,v6resvasdrnap"plak6tja

ban cenzusosalaponel6bb elektorokatvdlasztottak.De amfg a foldbirtokosok kfridjdban (4 milli6 v6laszt6)egy elektona 2000 v6laszt6jutott, a v6rosiak kfri6jdban (14 milli6 v6laszt6)egy elektorra4000 v6laszt6,addig a
parasztok(78 milli6) kriri6j6banegy elektorra30 000 v6laszt6,mig a munkdsokkfri6j6ban (21 milli6 v6laszt6)90 000 villaszt6jutott.M6g a teljesen
antidemokratikusszisztlma alapjdndsszehivottduma sem bizonyult azonban a c6r szdmdramegfelel6nek,amelyeta bolsevikokr6ad6sulbojkottdltak.
A c6rt az nyugtalanftottaszerfdldtt,hogy a parasztsdg
k6pvisel6i1906tavaszin-nyardna fdldtulajdonviszonyokdtalakftdsailgy6bentrils6gosanradik6lis javaslatokkaldlltak el6.Ez6rt a cdr alig hathetesUl6sez6s
ut6n feloszlatta
az els6 dum6t.Az rij v6laszt6soknyom6nmegalakultdumasemj6rt sokkal
jobban.ALenin 6ltal konigdlt taktikanyomdna bolsevikoknem bojkott6lt6k
a v6lasztdsokat,igy most 65 szoci6ldemokrata
keriilt a dum6ba,ami hozz6(514) I2Vo-6talkotta.Ez pedig37 eszerk6pvisel6vel
vet6legaz 6sszl€tsz6m
egyiitt igen tekint6lyesrendszerellenes
er6 jelenl6t6r6ltanriskodott.Ezek az
er6viszonyokrigy jdttek l6tre, hogy a rendkfviil antidemokratikusv6laszt6si
sziszt6makiivetkezt6bena katon6kat6s a matr6zokat,valamint a n6ket 6s
a 25 6v alattiakateleve kizdrttk a v6laszt6sokb6l.
Azutcdn 6s a termel6sbenazonbantermdszetesen
m6ser6viszonyokuralkodtak. Hdrom politikai tdmeger6form6l6dottmeg a forradalmi folyamat
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Az AllamiDuma
sor6n: a szocidldemokratdk,illetve az eszerek(a szoci6lforradalm6rok,a
tulajdonk6ppeni,,parasztpdrt"),akik er6s terroristatev6kenys6get
is folytattak a cdri csaldd tagjai 6s a cdtrirendszerk6pvisel6i ellen, s tettek szert
tekintdlyre. Vdgiil 1905-benform6l6dott meg a feketeszdzas
konzervatfv,
idegengyrildl6,antiszemitatdmegmozgalomis. A feketeszdzaka nagyvdrosokbanaz dnk6nyuralomrohamcsapataik6nt
szervezldtekmeg. Ez ut6bbi
olyan populista mozgalomvolt, amely egyfajta romantikusantikapitalista
vdlaszt adott az oroszorsz6gimoderniz6ci6t6rsadalmi- gazdasdgik6vetkezm6nyeire.F6 ideol6gusaegy nagybirtokos,az eredetilegtdrt6n6szv€gzetts6gfiPuriskevicsvolt, aki a k6s6bbiIV. dumr{bankomoly befoly6ssalrendelkezett.Puriskevics6s a feketeszdzas
ideol6giaa ,,modernitdssal"szemben a c6rizmus,az ,,egy6s oszthatatlanOroszorsz6g"6si er6nyeithangsrilyozta: 6nk6nyuralom,n6pis6g,ortodoxia.Elt6r6ena kapitalista gazdasigi
rendethibdatat6szoci6ldemokrat6kt6l,
a feketeszdaas
mozgaloma nagyv6rosi tomegnyomort,a prostitrici6t,a bfindzEstaz idegenek,mindenekel6tta
zsid6knyakdbavarrta.A feketesz6zakgazdagokelleni kirohan6saikifttalan,
a rendszerlesiillyed6,mriltba tekint6 r6tegeinektr{rsadalmipozici6j6tjellemezt6k. Heterog6nt6rsadalmibdzissalrendelkezetta mozgalom.Politikai
h6tter6t az Orosz Ndp Szt)vetsdge
k1pezta amelybena vezetl pozicilkat a
nemess6gfels6 kdreib6l sz6rmaz6figurdk foglaltdk el, a vid6ki szervezetekbena keresked6k,a papsdgk6pvisel6ivoltak a hangad6k.A forra434

dalomidejdna szervezet
tags6gaeldrtea szdzezret.
A v6rosikispolgdriegzisztenciflkmellett kiterjedt munkdsszervezetekkel
6s felfegyverzettharci
druzsin6kkalis rendelkeztek.A feketesziizakfin. cdhekbetdmortiltek,amelyek egy-egy gydrhozvagy Uzemhezkapcsol6dtak.Tal6lkoz6ikat,6sszej6veteleiket teahdzakbankocsm6kban,templomokbantartott6k, s gyakran
egyhdzi t6mogat6ssalinnen indultak pogromjaik (m6sz6rl6s,agyonver6s)
v6grehajt6sdra.
A mozgalomaz dnk6nyuralomlegszervezettebb
t6mogat6ikdz6 tartozott.
Szdmospogromot szervezteka bfinbakk6ntbedllitott zsid6 lakossdgellen.
Folytatvaa szdzadel6,,hagyomdnydt",
az 1903-askisinyovipogrombankulmin6l6 irracion6lisgyilkoss6gokat
6s a nagyonis ,,racion6lis"rabldsokat,,kereszteshadjdratot"hirdettek a zsid6k mint ,,idegenek"ellen. Alapvet6
dokumentumukaz tn. Cion Bdlcseinekjegyzdkdnyvevolt, amely zavaros
hamisitvdnyk1nt,,6rkezett"Oroszorszdgba,
de megtal6ltaaz utat a pogromantiszemitizmushoz,
s6t gerjesztelte
azt, amennyiben,,a zsid6 vil6g-6sszeeskiivds" gondolat6t,,kozkinccs6"tette a birodalomban.Maga II. Mikl6s
rajongotta ,jegyz6kdnyv6rt":,,A gondolatokmicsodam6lys6ge!Micsoda
el6rel6t6s...
Mintha a mi 1905-6sdviinketa Bdlcsekkezeirdnyitand.K6ts6g
semfdrhet eredetis6gdhez.
Mindeni.ittldthat6a zsid6s6girdnyit6 6s rombol6
keze!" - irta a cdr a kdnyvhdz ffrzott komment6rj6ban.K6s6bb, amikor
Sztolipint6l,a beliigyminiszter6t6ltudom6stszerzettarr6l, hogy a ,jegyz6kdnyv" egy kordbbi antiszemitardpirat kozdnsdgestitkosrend6rsdgihamisitv6nya,kivonatta azt a forgalomb6l,mondv6n:,,a tiszta iigyet nem lehet
mocskoseszkoztikkelv6delmezni".A feketeszdzakfinanszirozdsdtnem a
tagdijakb6loldottdkmeg,hiszena kdlts6gekkb.IVo-\tfedezt6kcsaka tagok
befizet6seib6l.A val6s6gosfinanszirozilsa beliigyminiszt6riumtitkos alapjaib6l tdrt6nt.
Ett6l a mozgalomt6l6skultrir6t6lelv6laszthatatlan
volt, hogy m6g 1911ben is sor keriilt Oroszorsz6gban
v6rv6dperre,az fin. Bejlisz-iigyre,mely
szerintnevezettzsid6egy6n,MendelBejliszmegdltevolna a 12 6vesAndrej
JuscsinszkijtElmarasztal6it6let azonbanm6r nem szUlethetett,
m6g a feketeszdzasSulgin is abszurdnaktekintetteaz eg6szhercehurcdt,de magaa per
mdgis tisztdn6zteaz antiszemitapszich6zist.
A forradalomhajt6erejea szoci6ldemokrat6k
dltal inspirdlt munk6smozgalom volt, amely - 6ppenaz illegalitdsmiatt - nem ismert semmifdlebii- nem
rokratikusszervezetis6get.
Az els6 tulajdonk6ppeniszakszervezetek
jdttek
el6zm6nyekn6lktil 1904-ben
csak l6tre. Az dsztdndsforradalmis6g
kirobbandsa1905-benvdgdrv6nyesen
tdmegmozgalomm6
emeltea szoci6ldemokr6ci6t,amelynekttlbb mint 160 ezer tagja volt. A szoci6ldemokr6cia
k6t 6ga, a bolsevizmrzs
6s a mensevizmus
mi{r az elkiil6nUl6speri6dus6ban
leledzett,de csaka pdtrtvezdrek
szintj6n,nem pedig a munkdstdmegmozgalom soraiban.M6g 1903-ban,
a II. p6rtkongresszuson
kiivetkezettbe a p6rr
szakad6s,de az egyel6recsak az ttn. szervezetik6rd6ster6n t0rt6nt meg,
vagyis nem tudtak dfil6re jutni, hogy ki lehet a pdrt tagja. Abban azonban
mdg teljes volt az egyet6rt6s,hogy a forradalomkdzvetlen c6lja a demok-
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ratikus ktizt6rsas6g6s az alkotmdnyoz6gyfil6s dsszehivdsa,
6m a perspektfvdkr6l m6r akkoribanelt6r6engondolkodtak,s a forradalom6veibenki.iliin
kongresszuson
v6zolt6kfel elk6pzel6seiket.
A forradalomtdrt6netefordulat az addigi forradalmaktdrt6net6hezk6pest, amennyibena t6rt6nelembenel6sz6rkapcsol6dtak6sszea polg6ri 6s
jellegzeteselemei egym6ster6sitve 6s egyidejfileg'
munk6sforradalmak
gyengftve is: a fegyveresfelkel6s, a munkdssdgtermel6si-tinkormdnyzati
szervei,a szoci6ldemokrdcia
politikai vezet6se6s a szocialistate6ria, mely
szerint az egyetemesforradalom r6szek6ntaz oroszorszdgiforradalom is
kezdem6nyezheti,
inspirdlhatjaa szocialistaforradalmat,,a haladottabbeur6pai orszigokban",ahogyan6k maguka centrumorsz6gokat
neveztdk.Mdsfel6l a szoci6ldemokr6cia
fjra kellett gondoljaviszonydtaburzsodzi{hoz,a
liberalizmushoz.Ugyanisl6trejtitt az ew6paiparlamentekre
n6h6nyvonds6ban hasonlft6duma,amelyerdsenkorli{tozottform6bana politikai er6k nyilv6nos,;6tekfif' tette lehet6v6.A tradicion6liselem, aparasztlilzadds
6s fdldfoglal6s a ,,modern"kdrtilm6nyekkbzdtt fj tartalmatkapott. A szocidldemokr6ci6nakfijra kellett gondolniaa paraszts6ghoz
mint ,,egys6ges
reakci6s
tdmbhdz" val6 viszonydtis, amit m6g a n6metszocidldemokrdcia
drdks6g6b6l merftettek.A bolsevik 6s mensevikszakad6s1907tavasziira,a forradalom v6gs6veres6g6nek
peri6dus6ban,
utols6kdzdskongresszusukon,
Londonbanfejez6ddttbe: k6t elt6r6 politikai strat6giakdrvonalaz6dott.Bektivetkezettaz oroszorszdgiszociilldemokrdcia
mdsodikszakaddsa.
Az oroszorszdgiszocidldemokrdci6ra
oly nagy hati{st gyakorl6 ndmet
szocialistahagyomdnyer6sebbenmeg6rz6ddtta mensevikekgondolkoddsdban. Ok a N6metorszdgiSzociilldemokrata
Pdrt mintdjdraegy legdlis munk6s t0megp6rtlehet6s6g6ben
gondolkodtak.A bolsevikokegy ilyen lehet6s6getkizdrtak az dnk6nyuralomfelt6teleiktjz6tt, s ragaszkodtakaz illeg6lis
forradalmi 6lcsapatp6rt felflpitflsdhez,amely l6nyeg6bena hivat6sosforradalm6rokkonspirativm6don szervezettpdrtjavolt. Ugyanakkora lehet6s6geknekmegfelel6ena kiil6nbdz6leg6lisszervezeteken
kereszttl p6rtolt6ka
leg6lis forradalmi szervezked€st
is. Az ohrandval,a cdn titkosrend6rsdggel
szembena leg6lis pdrtszerv
ezked6st,,6ngyilkos
sdgnak"tekintett6k.
Az ohranaval6banaz dnk6nyuralomtakdnlegjobbanmfikbd6,igen hat6kony szervezete
volt. Hivatalosmegnevez6se
szerint,,atdrsadalmibiztons6g
6s rend v6delm6nekosztillya"m6g 1880-bankeletkezettMoszkvdban.Hatalmas tgyndki h6l6zat6valmindeniitt ott volt, ahol a hatalom lrdekei azt
megkdvetelt6k.Illeg6lis-konspir6ci6s
6s provokdci6sm6dszereivelszemben
a forradalm6rokmaguk is rdk6nyszeriiltekhasonlSkra,ha dletbenakartak
maradni.Mindez szinteaz abszurdit6sigmegnyilvdnultJevnoAzef (egy sokcsalddosszab6mestergyermeke)eset6ben,aki egyidejfilegvolt az ohrana
iigyndke €s az eszerterrorist6k,a Harci Szervezetvez€re,1lveztea beliigyminiszter,Plehve 6s az eszerpdrt vez1re,Csernovt6mogat6sdtis. Plehve
6ppen 6gy megfizetett ez6rt, mint p6lddul a cdt nagybdtyja,Szergej nagyherceg,akit 1905.febru6r 4-6n t6pett sz6tI. Kaljajev eszerterroristabomb6ja Moszkvdban.Az ohranaegy6bk6ntmindenforradalmi szervezetbe
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6piilt. P6ld6ul Lenin egyik kedvenc,,elvt6rsdt",Malinovszkijt- akir6l k6s6bb kideriilt, hogy az ohranaiigyniike volt - az 1912.janu6ri prdgaipdrtkonferenci6nbevdlasztott6ka legfels6szervbe,amely tulajdonk6ppenaz els6, szewezetileg6n6ll6 - az OSZDMP-t6I fiiggetlen - bolsevik kdzponti
bizotts6gvolt.
A legfontosabbktildnbsdga mensevikek6s a bolsevikokkdzdtt a t6rt6nelmi szitu6ci6 6s a fejl6d6s perspektfv6inakmegit6l6s6benmutatkozott
meg. A mensevikeka forradalomveres6gdb6lana kOvetkeztettek,
hogy a
tdrt6nelmifejl6d6selkeriilhetetlentilaz eur6paifejl6d6s fitjdra t6r. A bolsevikok 6ppenellenkez6leglilttdka dolgot. Szerinti.ika kapitalizmusOroszorsz6gbana nyugati ,,centrumorsz6gokhoz"
k6pestspecifikusform6kbanfejl6dhet csup6n,ami alapvet6elt6r6stjelent a termel6s,a b6rmunka6s a piaci
viszonyokszerkezetetekintet6ben.A v6rosfejl6d6s6s 6ltal6bana vi{rosi t6rsadalomnem polgdriasszerkezetdre
utalva hangsflyoztdkazt, hogy a kapitalizmusOroszorszdgban
nem hoz l6tre szil6rd gazdas6gi6s politikai struktfr6kat, bomlasztjaaz dnk6nyuralmat,a ,,poroszutas" fejl6d6st, de nem
eredm6nyeza nyugat-eur6paihoz
hasonl6polg6ri demokratikusberendezked6st.S val6ban,Oroszorsz6gban
nem szr{mol6dtak
fel m6g az ilzsiaitermel6si m6dra eml6keztet6von6soksem a k6z1p-6zsiaiperif6ri6kon,m6sutt a
feuddlisstruktfraformdkilleszkedtekbe a modernkapitalistaviszonyokk626. Mindebb6Laz kOvetkezett,hogy a bolsevikokrijabb forradalomk6zeli
lehet6s6g6nek
rem6ny6benkezdt6k(tjraszeweznisaj6tsoraikat.A mensevikek a forradalmi ap6ly hosszabbperi6dusdrak6sztiltek.Ok a polg6ri 6s a
szocialistaforradalmatk6t kiildn korszaknaktekintett6k,j6llehet a szdnadfordul6nm6g magaPlehanovfogalmaztameg,hogy az oroszorszdgifejlddi6s
saj6tossdgainak
megfelel6en,,azoroszforradalomvagy munkdsforradalomklnt gydz, vagy nem gy6z egy6ltal6n".
V6giil a szoci6ldemokr6cia
lehets6ges
szdvetsdgeseinek
kdr6t is elt6r6m6don ktrzelitett6kmeg.A mensevikeka szocidldemokr6cia
6s a burzsoaziaonk6nyuralomellenes
szdvets6g6t
hangsfilyoztdk.
A bolsevikoknem hittek tiibb6
abban,hogy az oroszpolgdrsdg,a liberalizmuskdpeslenneforradalmi er6k6nt
fell6pni a cdrizmusellen, 6ppenannaktoldaldkak6ntlilttAk A forradalomtapasztalatai
alapjr{na bolsevikoka munk6smozgalom
6sa paraszts6g
sz6vets6g6t
6llitott6kel6t6rbe,amit ,,baloldali blolcknak"neveztek.A szocidldemokrdcia
a forradalomveres6geut{n l6tsz6lagpifeizill6dott Oroszorsz6gban,
de val6jdban a forradalomalapvet6ntlzmlnyei. gondolatai,6rzelemvililgameg6n6ddtt az emberektudat6banvagy ink6bb tudatalattij6ban,hogy azutdna ,,megfelel6" tdrt6nelmiid6pillanatbanfjra kittirjtin a szellema palackb6l.
A veresdgetkbvet6en az orosz 6rtelmis6g(mind a forradalmi, mind a
liberdlis) tdbbsdgeelfordult a napi politik6t6l, s6t szembefordulta forradalmi tradfci6val,6s a nyugat-eur6pailiberalizmust6leltdr6en,m6lyenkonzerjutott. Ez ttikrdz6dittt m6g
vatfv, vall6sos6s nacionalistakonzekvenci6kra
olyan, egykor marxista6rtelmis6giekpdlforduldsdban
is, mint p6ld6ulPjotr
Sztruvevagy a k6s6bbkiemelked6filoz6fusk6ntismerttdv6lt Nyikolaj Bergyajev.Az I909-benkiadott Vehi(Mlrfdldkdvek) c. kdtetbentbbbedmaguk-
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kal egyiitt az oroszbirodalmi gondolkoddskereteikdz6 estekvissza,s megtagadtakminden kdzdss6geta 19-20. szizadi forradalmi radikdlis gondolnem volt esdlye
kod6ssal6s cselekv6sim6dokkal.De a c6ri Oroszorsz6gnak
a felemelkeddsre,
amire pedig 1907utdn igen ki.il6nbdz6politikai er6k sz6mitottak rajtuk kfviil is. Hittek abban,hogy a termdszetiadotts6gok,a teriileti, piaci 6s munkaer6-tartal6kok
elegend6ekarra, hogy Oroszorsz6gkil6A Vehi k6riil kikristdlyosod6,
baljon az dnkdnyuralomrendszerv6ls6g6b5l.
hitehagy6ssaj6tosan
oroszliber6lisir6nyzataz,,6llamellenes",
,,6rtelmis6gi
sal" szemben- ellent6tbena nyugat-eur6pailiberalizmussal- a nagyorosz
6llam megv6lt6 szercp1thangsrilyozta.Az orosz,,,keleti specifikumnak"a
liberalizmus6s a monarchizmusegyfajta kevered6setekinthet6.A ,,vehistdk" f6 probldmak6nta k6osz, a ,,zavarosid6k" er6inek 6s szellem6nek
legylzds€ttekintett6k.A liberalizmusm6s irfinyzatai,mint a jeles tdrtdndsz,
majd 1917-benaz IdeiglenesKorm6nykiiliigyminisztere,Pjotr Miliukovd az
misztifik6l6s6valszembenkomolyabbanvette els6sor,,oroszsaj6tszerfis6g"
6s a hazai nyugatoshagyoban az angol polgdri liberalizmustapasztalatait
m6nyt.
dsszekapcsol6Az oroszliberalizmust6rsadalmi6s politikaigyenges6ge
M6r a szdzadel6n
dott az orosztdrsadalomtOrt6net
bizonyossaj6tossdgaival.
is nyilv6nval6volt, hogy a vil6grendszeroroszorszigifdlperifdridjdnaz osznem vethet6egybea centrumtdlyellentdteknyerses6ge
6s robban6konysdga
orsz6gok6val.Ebbena r6gi6banaz illlanhatalomnakis m6s tipusri elnyom6
6s irdnyft6 szerepjutott. Mintha minden az flllarnhatalommfikbdtet6s6t6l
fiiggdtt volna. Legal6bbisebbenhittek mindazok (a politiz6l6 t6rsadalom
6ri6si tbbbs6ge),akik az 6llamhatalomt6lv6rt6k az flhitott felemelked6st.
de mindenA ,j6 dllamhatalom"mftoszasemcsakOroszorsz6gbanlltezett,
esetreott igen er6s 6s m6ly gybkereketeresztett.
Miut6n 1907-benaz ellenforradalomfeliilkerekedett,a helyzet stabiliz6tdprengett,6m ezekaz engedm6l6sa6rdek6bena diktatriraengedmdnyeken
voltak. A hatanyek nem a demokr6ciair6ny6batett politikai engedmdnyek
lom m6g l9l2-ben is ldvetetta tiltakoz6 l6nai munkdsokra(,,l6naisortfiz").
Ugyanakkorezzelegy id6bena rendszerl6p6sekettett t6rsadalmib6zis6nak
kisz6lesft6s
e ir6ny6ba:a gazdasdgiint6zked6sekkeriiltek el6t6rbe.
A forradalom ut6n 6rezhet6enfellendiilt a szdvetkezetimozgalom,
fogantakmeg. A fogyaszt6i6s hitelamelynekgytlkerei a mrilt szdzadban
6s termel6iartyelekgombam6dra szaszdvetkezetek,
takar6ksz|vetkezetek
porodtak. Az 1908-banmegtartottI. )sszoroszorszdgiSziivetkezetiKongresszusonmdr tObbszdz szlvetkezetk6pviseltettemagdt.Perszea termel6i
tfpusriszdvetkezetek
semcsakegymdskdzvetlensziiks6gleteitel6gitett6kki,
hanema piacgazdas6g,
a kapitalizmustdrvdnyeinekmegfelel6m6donjelent6s m6rt6kbenb6rmunk6t alkalmaztak,1914-rea termel6i artyelek szdma
mint p6ld6ul
el€rteaz 500-at,Hol egy dllami int6m6ny,hol egy mag6nt6k6s,
r6v6nemelkedtek
a bolsevikokatis t6mogat6Morozov p6nzi.igyitdmogat6sa
fel a szdvetkez6sjelzett form6i. E jobb6ra kisipari-kusztdrszdvetkezetek
jelent6s6gea hdborfs osszeoml6s,
kdrtlm6az ipari iizemekmegbdnul6s6nak
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nyei k6z6tt megndvekedett.
Ezek a tdrsadalmi6nszervez6d6s
elemeitis magukban foglal6 jelensdgekmajd 1917 ut6n rij formdbands rij funkci6val
bukkanakfel.
A SZTOLIPINI REFORMOK

A c6ri rendszerAchilles-sarkaa mezlgazdasdgvolt, amelyb6lm6g mindig
a munkak6peslakossdg6ri6si ttibbsdge6lt. A parasztsdg1907ut6n is forrong6 t6meger6maradt: 19076s 1914k6z6tt 20 ezerparasztmegmozdul6s16l tudnak a statisztik6k.M6g ha viszonylagkis sz6mbanvettek is r6szt a
parasztokezekena megmozduldsokon,
azt tudni lehetettmdr a magakor6ban is, hogy a parasztsdg6s a nemess6gkdzdtti ,,b6ke"t6bb6nem 6llithat6
helyre. A harc t1tje a f6ld volt.
A 60 kormdnyz6silgban
a fdld a tulajdonform6kszerintnagyj6b6lazonos
ardnybanoszlott meg Afalukbzi)ssdgiparasztiftildbirtok kicsivel t6bb mint
egyharmad6ttette ki az dsszesf6ldmennyis6gnek,az dllami fdld, az fn.
koronabirtok6s a magdnparaszrlfdldbirtok szint6nkb. egyharmad-egyharmad ar6nybanr6szesiilt.M6s k6rd6saz, hogy a fdldtulajdonosokkdzel egyharmaddnaknem volt ig6s6llata,magaaz oroszparaszts6g
semkultrir6j6ban,
sem pszichol6gi6j6bannem eml6keztetetta nyugat-eur6paipolg6rosul6paraszts6gr6tegeire.Csak 1903.m6rciusl2-6n (25-6n)tdr6lt6kel az obscsindban 616 parasztokegym6s ir6nti kdlcs6ndskezess6g6nekint€zmlny€t.
I9I3-ig a gazdasdgok
mintegy L9Vo-avdlt ki a faluk6zdssdgekb6l.
A kdzel
20 milli6 parasztgazdasdg
65Vo-aszeg6nyparaszti,
mig l\Vo-ot tettek ki a
tehet6s,gazdagparuszti
r6tegek,amelyeka mezlgazdasdgitermells 33%o-6t
adt6k,a fiildesriri gazdasdgoka 22Vo-6t.E k6t ut6bbi kateg6riagazdasdgai
termelt6kmeg a gabona75%o-6t.
S bi6rOroszorszdg
mint nagy gabonaexport6l6 orszdgvolt ismert akkoriban, L9l2-ben az egy f6re jut6 gabonaterm6s
csup6n442 kg volt, mfg az USA-bankb. 786 kg, Kanad6banpedig kozel
2 ezerkg. M6g a 19. szdzadv6g6nis ttibb gabon6tvittek ki Oroszorszdgb6l
a kiils6 piacokra, mint amennyit a bels6 fogyaszt6srasz6ntak.Az 6llamad6ssdgok6s a biirokratikusrendszerfenntartds6nak
kdltsdgeitegyetlenforr6sb6l, a gabonaexportb6l
lehetettfedezni.
A falu lassf kapitalizfll6ddsaelindftott egy 6j vagyoni differenci6l6d6st,
6m az obscsinavdls6ganem hozott l6tre rij gazdillkoddsirendszertaz orosz
mez1gazdas6gban.
A katasztrof6lisagrr{r-trilndpesedetts
69 itj6t 6llta a ,,modernizdci6s"folyamatoknak,vagyisegy nyugat-eur6pai
tfpusrikapitalizaci6nak. Az iparositdsnem tudta felszfvni a vid6k feleslegesmunkaerej6t.
Az 1861-esreformok nem oldott6kmeg a birodalom mez6gazdasdgdnak
sem szfikenvett gazdas6gi+echnikai,
sem t6rsadalmiprobldmdit.A nemesi
fdldbirtokosok- 6ppenfgy, mint az 6llam- nem boldogultaka parasztsdg
munkaerej6nek
hagyom6nyoskizs6km6nyol6sa
n6lktil, amely ellentmondott
a hitel6let,a gazd{lkoddsmodernkapitalistaform6inak.A 19. szdzad80-as,
90-es6veinek ,,ellenreformjai"6ppena falukdzdss6gstabilizillilsdtszolg6ltdk, amennyibenaz oszt6sfdldet6s a paraszti hdztartdseszkdzeitcsalddi
tulajdonnaknyilvdnitottdk,ami korldtoztaa csal6df6jogait. Ennekaz volt a
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funkci6ja,hogy meggdtoljaa ftjld tov6bbifelapr6z6s6t.
A nemess6g6s maga
a falukilzossdgminden6ronakad6lyozta,hogy a parasztokv6rosbakdltdzzenek, ,,szabadmunkaer6v6"vdljanak.J6val gyorsabbanfejl6ddtt az ipar,
de a vil6g els6 gabonaexport6re
Oroszorsz6gmaradt, mert az a lakossdg
trilnyom6 tdbbs6g6nekhihetetleniilalacsonyfogyasztdsfira
6piilt.
Az obscsinaa parasztifdldbirtok hozz|vet6leg n6gy6tdd6tellen6rizte.
A falukbzdss6gmint egyfajta ,,ad6kdzdss6g"
mind a fdldesurak,mind az
6llam 6rdekeitegyardntszolgdlta,ami eleve gazdasdgilag
feltdteleztea paraszts6gjogainak er6skorl6toz6sdt.B6r az 6llam osztottf6ldet a parasztoknak, de nem mint mag6ntulajdoniftildet, hanemmint 6llami-kdz6ss6gif6ldet. A falukbzdssdgbiztosit6kvolt arra,hogy a kincst6rnaka tijrleszt6seket
a parasztokmegfizessdk.Igy hi6ba volt elvben adott a parasztsdgszabad
kbltdz6sdnekjoga
val6j6bana kdz6ss6gengeddlye
n6lkiil
a falukozdssdgb6l,
nem tudott a parasztkiszabadulnia kdtdttsdgekb6l.A fdldhdz, illetve az
ad6ss6ghozval6 parasztikapcsol6d6solyan er6s kapocsnakbizonyult,
amelynekjelent6s6g6tm6g a szoci6ldemokrata
teoretikusokis aldbecsiilt6k,
amikor a szizadfordul6t6j6k6nmeghriztdka l6lekharangotaz obscsinafol6tt. A kormdnynak6s az 6llami biirokr6ci6nakpedigaz 6llt 6rdek6ben,hogy
a parasztotmint ad6fizet6t6s termel6tott tartsaa kdzdss6gben,
ez6rtgdtolta
meg abban,hogy firldj6t eladhassa.
A kdz6ss6gt6lkapottfdldet tehdtcsakis
a kdzdss6genged6ly6vellehetetteladniparasztibirtokosnak,6s nem lehetett
rajta jelzillogteher.A hataloma falukdzbss6gen
beliil pr6b6ltamegoldaniazt
az ellentmonddst,ami a fold ismdtelt rijraosztds6b6l6s a falusi ndpess6g
szaporod6s6b6lfakadt. A gyors pauperizdlddds,a szoci6lis fesziilts6gek
megndvekeddse
destabrlizillta a falu 6vszdnados,,nyugalm6t".
az 6si ktittitts6gekb6l.
{ parasztilakoss6gteh6t nemigenszabadulhatott
Am a l6nyeg az volt, hogy az oroszmuzsik nagy tdmegeinekmentalitds6t6l idegenmaradta kapitalistamag6ntulajdonelfogaddsa.Mindenekel6tt ez a pszichol6gia,az orosz falukilzdssdghagyomdnyaifejez6dtekki
az oroszparaszts6gspontdnantikapitalizmus6ban,
k6s6bbiforradalmikitdr6s6ben.A ,,szabadmunkaer6"keletkez6sdre
ink6bbcsak a hat6rtertiletekennyflt m6d, ahol a feud6liskdtdtts6gekkev6sb6gydkeresedtek
meg.
Ilyen kdrtilm6nyekktiz6tt Sztolipin- aki 1906-t6legy szem6lybenminiszterelntrk6s beliigyminiszteris volt - reformjainakkdz6ppontjdban
a
falukozdss6gfelbomlaszt6sa
6llt,,mivel az obscsindb
an l6ttaa mez6gazdas6g 6talakftdsdnak
legf6bb akadfllydt.
Az oroszorszdgimezlgazdasdg6talakit6sdnak
azonbaneleve g6tat szabtak a fbldbirtokviszonyokdvezredeskdvetkezm6nyei.A fdldesurakugyana kormdnyzatmindenkorit6mogat6saellen6re- 1906-ig elvesztett6kfdldbirtokaik hozzdvet6leg40Vo-6t,de m6g igy is tbbb mint 58 milli6 hektdr
f6ld (az tisszesmag6nfdldtdbb mint 60%o-a)
tulajdonosaivoltak. A f6 probl6ma azonbanaz volt, hogy a ftildesriri f0ldek kevesebbmint egyharmada
volt a sz6 szoros6rtelm6benkapitalistavdllalkozds.A fdldek tdbb mint fel6t
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Pjotr Sztolipin

egyszerdenb6rbeadt6k a parasztoknakigen srilyosfelt6telekmellett, mivel
az oroszparaszts6gftlld6hs6gbenszenvedett.Az 1905-6sforradalomperi6dusdbana kdzel 13 milli6 parasztgazdasdgb6l
10 milli6 gazdasdg6tlagos
fttldtulajdonaalig tdbb mint 8 hektdrvolt, ami az adott gazdasdgifelt6telek
kdz6tt gyakorlatilag6letk6ptelenvagy alig 6letk6pesbirtokokatjelentett. A
kdzponti teriileteken a parasztifdldek fitlaga nem 6rte el az 5 hekt6rt sem.
A falusi lakossdgszaporulata6s a vdrosbaval6 kdltdz6sellehetetleniil6se
a
fttldbirtok tov6bbi felapr6z6d6s6val
fenyegetett.A fdldb6rlet 6s a f0ld6rak
ndveked6s6vel,
az ad6k6s a hitelekvisszafizet6s6velj6r6
terhekpedigv6gleg eltaszftott6ka parasztsdgota rendszert6l.Ezeket az ellentmond6sokat
m6r j6rdszt- a nemzetkdziagr6rv6ls6gformdji{ban- a vililggazdas6gifolyamatokis gerjesztett6k.
Ebb6l a gazdasdgicirculus vitiosusb6lpr6b6ltamegtaldlniSztolipin a kiutat. Ennek politikai el6felt6tel6tabbanl6tta, hogy kimdletleneszkdzdkkel,
az flllami terror kordbbannem tapasztaltformdival nyomta el a forradalmi
kitdr6st. A nyilvdnos akaszt6svolt ennek egyik tiinete, aminek nyom6n a
n6pnyelvaz akasztistegyszerff
en,, sztolipini nyakkendfikAfi" emle5ette.
Sztolipin a forradalmi megolddssal(a fdldbirtokos oszt6lyf6ldj6nek elkobzi{sa6s a demokratikuskdztdrsas6g)szembenegy rendszerstabiliz6l6
megolddstkeresett.A kormdny a ,,megreform6ltcdrizmus" lehet6s6g6nek
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ig€zetlbenegy rij gazdas6gpolitikai
koncepci6valldpetta cdr€soroszorszi{g
n6peiel6. E reformok azokbana tdrsadalmicsoportokbankeltetteker6s v6rakozdsokat,amelyeka monarchia,,polgi{rosod6s6nak"
lehet6s6geibe
vetett6k rem6nyiiket,mindenekel6tta falusi tulajdonosparasztsdg,a m6dosabb
gazd6k,valaminta vdrosikeresked6-6s p6nzburzsodzia
szfikftteg€ben.Maguk a reformokazonbanaz eg1sznenzetgazdas6got
6rintett6k,hiszenatizes
6vek els6 fel6bena birodalomt6rsadalmidsszterm6k6nek
d6nt6r6szea mez6gazdasdgban
keletkezett.
Sztolipin igyekezettazt a megold6stvdlasztani,amely a legkevdsb6s6rthettea kincst6r6s a nagybirtokososztfily6rdekeit.Vagyismegpr6b6ltaa k6r
n6gyszdgesit6s6t:
nem sz6nd6kozott
ndvelni a parasztifdldteri.ileteketaz 6llami 6s nagybirtokosi fOldek rovdsdra,de korszerfisfteniakarta az adott
struktfra mellett a gazd6lkod6sm6dszereit,finanszirozdsl,,technik6it"6s
jogi eszkdzeitabban a rem6nyben,hogy mindez egy fj falusi burzsodzia
megszildrdul6s6nak
kedvez, amely a fokozatosanpolg6rosod6monarchia
tdrsadalmibdzisdtalkotja majd. Sztolipin mindenekel6ttjogi lehet6s6geket
keresettarra, hogy a kdzdss6gifdldeket magdntulajdonn6
alakftsa6t.
A forradalomel6tti 6vekbenIL Mikl6s politik6jdnakalapelvek6ntfogalmazta meg a falukbz6ss6gfenntart6s6t.Bizonyos jogi lehet6s6geketmdr
megfg6rt arra vonakoz6an,ha a paraszttdvozni kiv6n a faluk0zilss6gb6l.
sztolipin amaga reformelk6pzeldseivel
ezekbea jogi-politikai lehet6s6gekbe kapaszkodottmdr 1905el6tt. A forradalomkittir6se€s az er6szakos
fdldszerz6sektort6nelmi tapasztalatai
furcsa helyzetbehozti{k.Mint emlftettiik,
6gy akarta megszil6rdftaniaz autokr6cia6s a birtokos nemess6ghatalmdt,
hogy kdzben gazdasigipozfci6ikattovdbbgyengitette.Az t905. november
3-i cdri ki6ltv6ny is ezt a tdrekv6stc6lozta:megvddenia nemessdget,
ugyanakkor 1906-banfeldrecsdkkentett6k
a paraszts6g
visszafizet6si,
torleszt6si
kdtelezettsegeit,
6s a ParasztiFdld Bank meghatalmaz6st
kapott arra, hogy
a nemesiftjldeket korl6toz6sn6lkiil eladhass6k
a parasztoknaknem trils6gosannagy hitelterhekmellett.Witte a fonadalomt6lval6 f6lelm6benmdr azon
volt, hogy az osztdsflldeketa parasztokszemdlyitulajdonak6ntismerjeel,
6s a faluktjzoss6gb6lval6 kil6p6s megkdnnyitlslt kdvetelte,hogy a f6ld
miel6bb 6rdkijlhet6polg6ri magdntulajdonn6
v6lhasson.Ez volt az az 6r6ks6g, amelyet 1906 6prilis6banSztolipin figysz6lvdnk6szenkapotr.Mdr jfnius 6-6nbemutattatdrv6nyjavaslatdt
az Allami Dum6ban.A faluk6z6ss6gek
foldtulajdonviszonyair6l
rendelkezvea kozdss6gi6s csaldditulajdontszem6lyestulajdonnalakartafelv6ltani.
Az 6ttdr6stazonbanaz 1907.jrinius 3-i 6llamcsiny,az Attami Duma
feloszlat6sahozta meg. Letart6ztattdka szoci6ldemokratak6pvisel6ket,s
m6g szfikebbalapon irt6k ki az villasztdsokat.
Az fin. jfinius 3-i rendszer
kisz6lesftetteSztolipinlehet6s6geit.
Diktatorikuseszk6z6kkel(t6bb ezerember kl9gz1s6vel 6s bebdrttlnz6s6vel)
nyitott utat liber6lis reformk(s6rlet6nek. Alapvet6 szoci6lis-gazdasdgi
tbrekv6se- mint el6bb emlftettiik - az
volt, hogy l6trejiijjdn a kis- 6s kdz6ptulajdonosok,
vagyisa m6dosparasztok
r6tege, amely elkdpzel6seszerint bSrzisalehetett a cdrizmus alkotmdnyos
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monarchidvdalakitdsdnak.
A rend6rielnyomds6s a terror fokoz6sanyom6n,
a forradalmifejlem6nyeklever6seut6n Sztolipinreformjai radikaliz6l6dtak.
Az ISLOjriniusdbanelfogadotttdrvdnybiztositottaa parasztokszabadt6vodszt6ndkfelkelt6seter6n a reA mag6ntulajdonosi
zdsdta faluk6zdss6gb6l.
m6jus6ban
form el6rtbizonyossikereket,amelyeketa f6ldhaszn6latr6l1911
elfogadotttdrv6nymegpr6b6ltfokozni, amennyibenaz oszt6sfdldeta paraszt
saj6t ftildjekdnt ismerteel. Elkiildni.iltenl6trejtitt a tanya (hutora) 6s az irftildtulajdonael6gjelent6sencstikkent.E t6nyt6l
t6sf6ld(otrub).A nemess6g
majd meggyilkol6sa(szeptemelv6laszthatatlan
Sztolipin kegyvesztettsdge,
ber 1.). A c6r att6l val6 f6lelm6benfordult szembeSztolipinnel,hogy reformjai m6g a fdldbirtokos uralkod6oszt6lytis szembe6llftj6kvele.
A tradicion6lisstruktrir6kfelboml6saazonbansokkal lassabbanhaladt,
mint ahogyanazt a reformerekfelt6teleztlk. Az obscsin6knem ktinnyen
adt6kmeg magukat,mert bizonyosv6delmetis nyrijtottaktagjaiknak,valanem
melyest g6toltdk a pauperizdci6t.Sztolipin a maga fokozatoss6g6val
teriilet6n
L9L7-ben
ingatta meg az obscsin6k,,uralm6t".A mai Oroszorsz6g
kiv6l6sa
m6g kb. 110000 obscsinalltezett, amelyekbenamagdngazdas6gok
s6t azok,akik k6nyszerb6leladt6kfdldjiiket,
tovdbbndveltea szeg6nys6get,
gyakorlatilagf6lddnfut6, nincstelenemberekk6vdltak. Ok tett6k ki az obscsindb6lkiv6ltak ktlzel fel6t. Egy r6sziik a v6rosokbanpr6bdlt szerencs6t,
m6s rdsztik Szib6ri6bav6ndorolt,hogy ott tal6ljon meg6lhet6st.A forradalmat k6vet6 6vtizedbentUbbmint 3 milli6 parasztment Szibdri6ba,ami csak
jelentdktelenm6rtdkbenbefolydsoltaa ndvekv6falusi elnyomorod6st.Sokan
visszat6rtek
hiszena kil6pettekt6bbs6genem is a kbzdss6g
az obscsindba,
hozzijdrulflsfval tfvozott el. (A 3 6s f6l milli6 tulajdonosb6lcsak mintegy
Az obscsin6tulajdonosa.)
470 000 volt hivatalosanis saj6toszt6sf0ldj6nek
vdltak ki, eladvaosztdsfOld6s a legszegdnyebbek
b6l 6ppena tehet6sebbek
jeiket. Az 6ltaluk elidegenitettfdldek mintegy h6romnegyedeaz obscsina
tulajdondbakeriilt. A ParasztBank magais t6mogatta- ftildelad6sokkal6s
hitelekkel- a falusi j6m6df parasztir6teg kialakul6s6t,b6r az ad6ss6gterhekt6l k6s6bbsokannem tudtak szabadulni,s ism6t a bank lett e fOldekj6
r6sz6nektulaidonosa.
Am a paraszts6gfdld6hs6genem csdkkent,mertaz agr6rpopul6ci61900
6s I9I4 kdzdtt abszohitsz6mbanis ndvekedett.A tfzes6vek els6 fel6bena
r6gi struktur6lisprobl6m6kszinte v[ltozatlanform6banmaradtakfenn: mez6gazdasdgi
munkan6lkiilis6g,elnyomorod6s,szoci6lis fesziilts6gek.
Mindent dsszevetve:Sztolipinreformjai nem gy6zhettek,mert a forradalom 6ppen flltala vezlnyelt lever6seazt a konzervatfvjobboldalt er6sftette
meg, amely reformjainak 6ddz ellenfele volt. Ehhez k6pest a duma nem
jelenthetett szdmdraddnt6 t6mogat6st6ppenjelent6ktelensdge
k6vetkezt6kinevezte6t miniszterelndknek6s
ben. A c6r, amikor a dumaegyet6rt6s6vel
beli.igyminiszternek,
azt vdrta t6le, hogy megf6kezia forradalmat,6s megfeltdteleit.A kijevi szfnhdaban
teremti a gazdasdgiv6ls6gfelszdmoldsdnak
leadottgyilkos l6v6s szimbolikusanjelezte,hogy a birodalommegreform6titkbzik. A c6r meg
l6saa tdrt6nelmilegprivilegiz6lt oszt6lyokellen6ll6s6ba
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sem l6togattaSztolipint, aki n6h6nynapig haldoklott,miel6tt elt|vozott az
6l6k sor6b6l.
A reformok pozitiv eredm6nyek6nt
szok6steh6ttekinteni,hogy tdbb mint
hdrommilli6 tulajdonosparaszthagyta el a faluk6z0ss6get.Ddlen, ahol a
piaci viszonyok fejlettebbek voltak, 6s ennek megfelel6enaz obscsindk
gyeng6bbek,az individualizdci6folyamataigyorsabbanhaladtak.A forradalom 6s a h6borrikdzdtti 6vekbenmintegy 1,3 milli6 tanya sziltrdult meg a
kordbbioszt6sfdldeken.
Mindentegybevetve:
az obscsin6b6l
kiv6lva 1916ra mintegy 1,6 milli6 gazdasdgjdttl6tre, ami kdriilbeltil az dsszesgazdas6g
mintegy l0%o-6tk1pezte.E gazdasilgokk6tharmadaszabadk6z6ss6gvolt,
egyharmadapedig egy6nitulajdon.E r6tegekpolitikai 6s gazdasdgijelent6s6geazonbana rendszerszempontjdb6l
semmik6ppen
semvolt meghatdrozl
a fentebbkifejtett sz6mosok kdvetkezt6ben.
A TARSADALOM

A forradalomlever6seut6n a mozgalomism6t a f6ld al6 k6nyszeriilt,6m a
legkitart6bbaka legsrilyosabbveres6gkdriilm6nyeikdzdtt semadt6kfel egy
rijabb forradalomlehet6s6g6t,mert pontosanl6tt6k, hogy az dnk6nyuralmi
visszarendez6d6s
nem lesz k6pesmegoldaniaz OroszBirodalom egyetlen
nagy probl6m6j6tsem.Hi6ba volt gazdas6gifellendiil6sa soknemzetisdgfi,
hatalmaskiterjed6sfiorsz6gban,amely kultrir6k konglomer6tumavolt, a cdr
alattval6inak6ri6si tdbbsdgetov6bbrais a pusztameg6lhetds6rt
kuzd6tt.Az
dnk6nyuraloma polg6ri fejl6d6s sziiks6gletei6s a nemesi-biirokratikus16tegek6rdekeikdzdtt 6rl6ddtt, a tdrsadalom,kiildniisk6ppenaz 6zsiai6s kaukdzusi lakoss6g,valamint a n6k 6ridsi tdbbslge m6g irni-olvasni sem tudott. A moderntomegnyomor- amelyetel6sztlrtal6nDosztojevszkijmfrveib6l ismerhetettmeg a vil6g - 6s az 6hins6gaz els6orosz forradalomutdn
a c6,rirendszer6lland6 destabilizdci6st6nyez6jelett. Az :6n.modernizdci6
sikertelens6ge
tizmilli6k t6rsadalmimarginalizil6d6s6ban
mutatkozottmeg
a legdlesebben.
A cdr 6s kiirnyezetelegfeljebba h6borf ,,gy6gyit6"hat6s6ban rem6nykedhetett,
az ipari noveked6sfolytat6d6s6ban
6s a ,,nemzetiegysdgben",amely a kiils6 ellens6ggelszembenmegv6dia birodalmat,ugyanakkor tompftja a bels6 tdrsadalmiellent6teket,6s oroszorszdgotkedvez6bb
pozici6bahozzaaz eur6pai6s dltal6bana nemzetkdzipolitikai 6s gazdasilgi
rendszerben.
A birodalom mintegy 128 milli6 alattval6jdnakabszohitt6bbs6g6t- az
1897-esn6pszdml6l6s
kapcsdnmdr tudjuk - a szl6vpopul6ci6k€pezte.
Az ,,6zsiaiperif€rifin" 6l6k (bele6rtvea kaukdzusiakatis) a birodalom
lakossdgdnakmintegy I0Vo-6ttett6k ki. E rendkfvi.ilkiil6nbtiz6 kultrirdjf
n6pektdbbs6gem6g nem alkotottnemzetetsema sz6 gazdasigi,semetnikai
6rtelm6ben,vagyisnem a nemzeti,hanema vall6situdatvolt ameghatdroz6.
A kdzdttiik leginkdbbelterjedtvall6sa mohameddnhit volt, tbbbnyireannak
szunnitatrdnyzata.A cdri adminisztr6ci6birodalmi egys6gesft6
politikdja, a
russzifikdcideredm6nyelett, hogy e n6pekbi.irokrdci6j6nak
6s munk6ss6g6nak ddnt6 tdbbs6georosz volt, mig a mezlgazdasdgb6l
616,,6slakossdg"
a
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vi{rosokonkfviil mindeniitt abszolit t6bbs6gben6lt. 1896-banBelorusszidban az orosz lakoss6ga helyi popul6ci65,6Vo-a,Kelet-Ukrajndbanez mintegy 20Vo-ottett ki, Eszak-Kauk6zusban
pedig kdzel a lakoss6gfel6t, mig
Kazahsztdnbanl6Vo-ot. A k6s6bbi Azerbajdzsdnf6v6rosa, az ,,6zsiai
masszfvumb6l"kiszakad6Baku apllddja a soknemzetis6gfi
vdrosi lakoss6g
kialakulds6nak,amely a modern kapitalistaolajipar meghonosftdsr{nak
kdvetkezm6nye.Az oroszlakossdgkevered6se
mdsn6pekkelsz6mos,kor6bban
nem ismert probl6m6tid1zettel6. Egyfel6l szerteaz orszdgbansoknemzetis6gfiproletaridtusjdtt l6tre, m6sfel6lbarbdrnemzetis6gielnyom6suralkodott, amely meleg6gyavolt a ki.iltinbbz6rasszistael6ft6leteknek6s ,,ellen6ll6si" formdknak.A szdzadel1n
Bakubanaz olajbilnydszok
4IVo-avolt azeri,
29,4Vo-6t
az oroszok,L8,6Vo-6tpedigaz
6rm6nyekalkottdk,6skdzel IOVo-ot
tettek ki az egy1bnemzetis6gek.Baku proletari6tusaa h6borri ki.isz6b6n
meghaladtaa l7O ezer f6t, ami j6val tilbb, mint egdszGrizia proletari6tus6nakldtszdma(125-130ezerf6).
A nyugati ,,v6gen"Wnius a nyugatosintegr6ci6p1lddjdtadta.A szdzadfordul6n a litvdn lakossdgm6gjelentdktelenkisebbs6gben
volt, a v6roslegndpesebb
nemzetis6g6t
a zsid6kalkott6k- mintegy6I ezerember-, majd 6ket
k6vett6ka lengyelek6s a beloruszok.A Baltikum rendelkezetta legink6bb
polg6rosultt6rsadalomszerkezettel,
a hdborfskonjunktfra pedigm6g inkdbb
soknemzetis6gfivdtette a nagyvdrosokat.igy Tallinnban a lakoss6gnak
57,7%o-a
volt 6szt,kb.25To-aorosz6s mintegy8%o-andmet,
de m6g vagy
f6l tucatnemzetis6g6lt a vdrosban.Harkovbanvagy Odesszdban
a hivatalos
statisztikdkszerintis legaldbb40-50 besz6ltnyelvet tartottaknyilv6n.
Az t920-as felm6r6salapjr{n,teh6t kdzvetleniil a h6borri6s forradalom
utdn, az ardnyoktekintet6benelvi jelent6s€gfivflltozdsnem dllt be a nemzetis6gekurbaniz6ltsdgifok6ban.S6t nemi visszaes6s
kdvetkezettbe. Az tisszes
vdroslak6t6bb mint fele (13 480 555 fd) orosznemzetis6gfi
volt. K6t nen:zetis6gszrdmldlt
ketmilli6 feletti vi{roslak6t:az ukrdnok(2 858 7(A) 6s a zsid6k
(2 I57 292), ndgynemzetis6ghaladtameg a 200 ezret:a beloruszok(458 529),
a tatdrok(390 115),a lengyelek(242 4I5) 6s az 6rm6nyek(2I2 487).
Szib6ria,m6g ink6bb D€l-Szib6rianemzetis6gei
nem vagy alig ismert6k
az ipai kapitalizmust6rt6net6t,legfeljebba vdrosi fejl6d6sbe6s az firutermeldsbem6r kor6bbanbekapcsol6dott,,farmer"-gazdasdgok
r6v6n6rintkeztek a t6k6sfejl6d6ssel.1914-benSzib6rialakoss6g6nak
minddsszelI,9%o-a
volt vi{roslak6.A hatalmast6rs6gaz orszdgipari centrumaiszdmdraegyfajta
felvev6piack6nt
szolgdlt,mintegybels6,,gazdas6gi
gyarmat"volt. 191l-es
adatokszerinta t6rs6gnem orosznemzetisdgeinek
ar6nya27%o-ru
tehet6.
A m6s nemzetis6gfieklegink6bbaz Irkutszki Kormdnyz6sdgban
(2I,67o), a
Bajkdlontfilon(3I,8Vo),az Akmolini TerilIeten(42,lvo)6ltek,mfg a SzemipalatyinszkiTeriileten6sJakutidbanaz oroszokalkottaknemzetis6gikisebb,s{get,az el6bbin az 6slakossdgarlnya 8OVo,az ut6bbin 92Vovolt.
A h6boni el6tt az OroszBirodalomt6rsadalomszerkezetejelent6sen
elt6rt
a nyugatiorszdgokstruktrir6jdt6l.1913-bana I40 milli6t meghalad66sszlakoss6gardnydbanaz alkalmazottirdteg minddssze2,4%o-ot
tett ki, mfg a
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munkdssdgl4,67o-ot.A mag6nparaszt
6s a hdziipanal foglalkoz6 kusztdr
66,7%o-os
r1szarilnyamellett a bels6legszint6ndifferencidlturalkod6osztilly
(fdldesfr, keresked6,burzso66s kul6k) a lakoss6gI6,3Vo-6talkotta.
Az egyest6rsadalmicsoportokkozdttaz ,,6tjdr6s"csakv6letlenszerfivolt,
a privilegizdlt tdrsadalmihelyzet 6rdkl6ddtt mdg a 20. szdzadelej6n is.
Ekkorra a nemess6gmint uralkod6osztdlyink6bbpolitikai, mintsemgazdas6gisrillyal rendelkezett.A kapitalistamez6gazdasdgra
6tt6mi csakegy szfik
r€tegetudott vagy akart. A c6ri biirokr6cia, magaM dnk6nyuralmi6llam
azonbannem a nemessdg6rdekeinekkdzvetlen,,6gense"volt, hanemjelent6s fiiggetlens6ggel,politikai 6n6ll6s6ggalbirt. B6rr az udvari biirokr6cia
alapj6bana nemess6gb6l
rekrutdl6dott,a hatalomdn6rdekeisok szempontb6l elv6lasztottdk
a nemessdgt6l.
A szocidlisan
viszonylaghomogdnnemesi
osztdlyk6ptelenvolt trilldpni dletm6djdban6s mentalit6sdban
saj6ttradici6in, nem tudta feladni ,,oblomovizmusdt",
amely a szdzadelej6nkiterjedta patriark6lisfalu viszonyaibanm6ly gydkereketeresztett- tdrsadalmibetegs6gvolt. Nem volt kdpesm6r sem a tradiciondlis,sem a modernpolgdri
t6rsadalomtdrv6nyeiszerint6lni.
Az orosz biirokrdcia, amely Kazahsztdnt6la kaukdzusiteriiletekig az
dnk6nyuralommeghosszabbftott
kezek6ntmfikddtjtt, kim6letlen volt saj6t
6rdekeinekv6delm6ben.E korrupt, megv6sdrolhat6t6rsadalmicsoportban
torvdny volt a felettesakarat6nakval6 felt6tlen engedelmessdg.
Tdmegeikidegenkedtek
ben
minden v6ltozdst6l,reformt6l. A c6r russzifik6ci6spolitik6j6nak legf6bb eszk6zek6nta biirokrdcia a perifdri6k nagyvr{rosaiban
az
oroszt tette a kommunik6ci6egyedtli nyelv6v6. Urhatndm term6szet6b6l
kovetkezett,hogy a helyi lakossdgnyelv6t sohasemsajdtitottael, ez rangon
aluli lett volna. A tipikus orosz bi,irokratasoviniszta6s 6konzervativvolt.
Az orosz biirokr6ci6r6lfeliilmrilhatatlank6pet festett Gogol, Csehovvagy
Szaltikov-Scsedrin.
A c6ri udvar kdriili legfels6uralmi elitnek, a c6ri autokrdciilnakszdmostagja ugyanakkornagy mfivelts6gfi6s a c6rt meggy6z6d6ssel szolg6l6 ember volt, 6m e rdteg alapj6banm6r kimerftette azokataz
energidit,amelyek €vszdzadokon
6t dletbentartottdk.
A orosz drtelmisdgis eliitdtt nyugat-eur6paisorsti{rsdt6l.Mig a tipikus
nyugat-eur6pai6rtelmis6giels6sorbanszakembervolt, addig Oroszorszdgban 6rtelmisdgineklenni kiildetds.E csoport az oroszt6rsadalomegdszen
szfik r1teglt alkotta. 1905-igM ,,6tlag"6rtelmisdgiaz dnk6nyuralomellens6ge,vagyis forradalmdr.Ak6r szlavofil, ak6r nyugatostipusdttekindiik, ez
a t6rsadalmicsoportolvasott,mfivelt 6s iinfel6ldoz6egy€nektdmeg6b6ltev6dtitt 6ssze.Ez a forradalmihajlam azonbanf6k6ppena ,,kdzrendfi"(razjellemezte.Nem ap6nzhajtotta6ket el6re,hanem
nocsinec)szdrmazds(takat
az a tadat, hogy az drtelmisdgalapvet6t6rsadalmifeladataaz ,,oroszn6p
felemel6se",megszabadft6sa
a cdri 6nk6nyuralomt6l.1905 utdn az 6rtelmis6g sz6tszakadozik.
Egyik csoportjaaz dnkdnyuralommalval6 megb6kiil6s
6tjdt villasztotta,egy m6sik,kisebbcsoportjamegvesztegethetetlen
forradalm6r maradt,v6llalva szdmfizetdst
6s emigr6ci6t,egy harmadikcsoportjapedig a ,,szak6rtelmis6g"
p6lydj6nmozgott.
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Anton Csehov

Fjodor Saljapin (balr6l) 6s Gorkij

A katonatisztip6lydt6l az orvoson 6s rijs6gfr6n6t az egyetemitandrig
felmeriilt Oroszorsz6gban
is az akezdetbentipikusan6rtelmis6gitdrsadalmi
aberr6ci6,amely azutfinmegfert6ztea tdrsadalommds csoportjait is, az antiszemitizmus.Ez a t6rsadalmibetegs6g6ppena sz6zadfordul6t6l
elviilasztotta a demokratikus6s humanistadrtelmis6gieket(KorolenkdtvagyGorkijt)
a konzervatfvrasszista,feketeszdzas
csoportokt6l.Oroszorszdgban
azonban
a zsid6k6rd6sn6mileg m6sk6ppenvet6ddttfel, mint p6ld6ul Ausztria-Magyarorsz6gon.
El6sz6r is nem valldskdnttartottdksz6mona zsid6kat,hanem
nemzetisdgk6nt.
A nagy szl6v n6pekut6n a legnagyobbl6leksz6mrin6pessegetaz exterritoridliszsid6s6g(tbbb mint 5 milli6 ember,a vil6g zsid6s6gdnakmintegy fele) alkotta. A leteleped6sidvezetben616zsid6kr6l olykor
m6g a legkiv6l6bborosz6rtelmis6gieknek
semvolt tdrgyszerfrelkdpzel6stik,
bizonyosidegenked6ssel
tekintettekrdjuk, ami dsszefiiggdtta pdnzgazdillkoddst6lval6 irt6z6sukkal,a piaci-kapitalistaviszonyokb6lfakad6 gy6gyithatatlant6rsadalmibetegs6gekkel.
(Ez az antiszemitizmusazonbannem keverhet66sszea pogrom-antiszemitizmussal.)
Ezen 6rtelmis6giantiszemitizmus ddnt6enaz eltdrd kultfr6val szembeniidegenkeddsmegnyilv6nul6sakdnt 6rt6kelhet6.Ugyanakkoraz antiszemitizmus
elleni harc 6l6na liber6lis
6s szocidldemokrata
6rtelmis6giekhaladtak.Kdreikbennagy szdmban6ltek
6s dolgoztakzsid6k.Term6szetesen
a zsid6k- ak6rcsakbrdrmelym6s nemzetislg kdpvisel6i- mindenp6rtban,igy u dnk6nyuralomt6mogat6ik0z6tt
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nemzetis6gnek
is fellelhet6k voltak. Miutdn a zsid6s6ga legpolgdrosultabb
sz6mitott,k6zi.iliiknagyobbar6nybankeriiltek ki az €rtelmis6giek,mint mds
nemzetisdgekk6ztil. A cr{ri rendszerantiszemita,kirekeszt6tdrv6nykez6se
a zsid6kat- mint ldttuk - sz6mosszakmagyakorl6s6b6l,egy6ltal6n,a szabad munkavdllali{sb6l,s6t a szabadkdltdzkdd6sb6lis kiz6rta.
Az orosz burzsodziaM orosz t6rsadalomviszonylagrij oszt6lya volt,
moh6sdgdval6s kfmdletlens6g6amely mindenekel6ttkuhurdlatlans6g6val,
vel tfint ki, mindenfajtademokratikusmozgalomt6lidegenkedett.A neh6zipari 6s a bankt6kePdtervdrottkoncentr6l6dott,a ,,t0rt€nelmi",a t6sgydkeres burzso6zia6rizte a nemzed6kekfolytonossdgdt.M6sik jellemz6 vondsa
pedigaz volt, hogy az ipariburzsofz;iaelt6phetetlenszdlakkalkapcsol6dott
a kereskedelmit6k6hez.Moszkv6banaz ipai t6ke, mindenekel6tta textiliparhoz kapcsol6d6bvrzsoizia volt a vezet6,mfg a periferi6lis rdgi6kban
(6szakon,Szib6ri6ban,Tdvol-Keletenstb.) a kereskedelmi-uzsor6s
burzso6zia jdtszottmeghatdroz6szerepet.A v6llalkoz6i osztdly6ridsi haszonratett
szert az elnyom6s,a kizsdkm6nyoldslegbrutdlisabbfonru{i kdvetkezt6ben.A
gyors meggazdagodds
6s a h6borfs konjunktrirakiildn6senelm6lyftettee
t6rsadalmi oszt6ly reakci6s vondsait.A forradalmi mozgalmakplakdtjain
megjelen6kbv6r, szivaroz6,arannyaltilmdtt zsdkokontr6nol6 6s h6boniskod6sb6lnyerdszked6,visszatas
zit6 figura l6nyeg6benreflektdlt 6br6zol6snak tekinthet6.Ha Csehovaz 6rtelmis6gtehetetlensdg6t
6s sz6thull6s6t6brdzoltaklasszikusfokon, akkor Gorkij az oroszmunk6s6s az oroszburzso6
ilbrdzolflsdban
alkotott els6sorbanmaradand6t.Ki ne ismern6Pelageja Nyilovndt, az ,,Anyit" 6s VasszaZseleznovdt,az oroszv6llalkoz6t.
Az orosz munhlsok jelent6s tdmegei m6g nem szakadtakel a f6ldt6l,
nyr{rid6benhazajitrtakfalura a csal6dnaksegiteni.A nagyv6rosokipari centrumaibanv agy a v6rosok sz6l6nelhelyezked
6 kaszdrnyaszerfihoddlyokban
embertelenktiriilm6nyekk6z6tt 6ltek iskoldzatlanfdld6nfut6kk6nt,akik m6r
kiszakadtaka falusi viszonyokkdzi.il,de nem urbaniz6l6dtak,nem integr6l6dtak a hagyom6nyos
vi{rosi6letviszonyokba.
A n6hdnyszdzezres
szakmunkdsr6teg,a ,,t6rzsdkdsproletdrok"alkott6ka szocidldemokr6cia,
majd a bolsevik p6rt magv6t.Az oroszorsz6giproletari6tus,amely nem ismertea szocidldemokrdcia6s a szakszervezeti
mozgalombiirokratikus szervezettslg€t,
fegyelmdt,hajlott az 6nszervez6d6ste
6s a l{naddsra.Fiatal tdrsadalmioszt6ly l6vdn, zaboliltlanforradalmisdgfvalkiildnbdzdtta nyugat-eur6paimunkdssdg szewezetttiimegeit6l. M6sfel6l az is jellemz6 volt, hogy mig az
angolmunk6ss6goszt6lyszervezeteiben
maguka munk6sokj6tszott6kakezdem6nyez66s vezet1szerepet,Oroszorsz6gban
a szervezettmunk6smozgalom kezdett6la forradalmi6rtelmis6gvezetlsealatt 6llt. Az illegalitdskerejdtt l6tre a ,,hivat6sosforradalm6rok"p6rtja, akik
tei kdzdtt sztiksdgk6ppen
a forradalom peri5dus6banis meg&iztflk vezetdszerepiiket.A munk6sok
vezet6 szerepetink6bb a forradalmi improviz6ci6 sor6n l6trej0tt munk6sj6tszottak,mint p6ld6ul a gydri-tizemibizotts6gok,sztr6jkszervezetekben
bizotts6gokstb.
A paraszti osztdlykizs6km6nyol6sa
a feudalizmusrajellemz6 formdk 6s
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jellemz6 b6rmunkaegy[ttes alkalmaz6s6valtdra fejlett t6k6s gazddlkoddsra
kfviili k6nyszeris fennmaradt.
t6nt. A falukdzdss6genkeresztiil a gazdasdgon
A falukbzbss6gaz dnk6nyuralomrendszer6nekadminisztratfvl6ncszemeis
arra,hogy a maguk,
az autokrdci6nak
volt, ami m6dotadotta fdldesuraknakEs
viszonyait, ami
falu
tr{rsadalmi
szabillyozzdk
a
illetve a kincsti{r 6rdek6ben
tdmogat6sdt.
a
rendszer
tdmeges
v6gs6soronazt szolgdlta,hogy biztosits6k
szertefoszlott.
Az 1905-6sforradalommalez a lehetdsdgmindbrdkre
ESAZ I. VILAGH.A,BORU
AZ OROSZOK
6s forradalA szoci6lis6s nemzetis6giellent6tekki6lez6d6se,6sszefon6d6sa
mi folyamattddagadisaa vil6gh6borf idejdnment v6gbe.A c6r kdrnyezete,
6ppenfgy, mint a nyugati hatalmi elitek vez6rkarai,arra szdmitottak,hogy
politikai ellenz6kis6g6t,6s
a hdboni kitor6seelnyomja a munk6smozgalom
er6ket marginalizdlja.Oroszorszdgvonatkoz|a bennerejl6 rendszerellenes
s6banez a szdmitdscsak a hdborriels6,rdvid id6szak6raigazol6dott.Pedig
az l. vililghdborf kitdr6s6vela nagy patri6tahull6m ,,a nemzetktrziproletaigenri6tus internacionalistamozgalmdra"6piil6 forradalomkoncepci6kat
csak h6tt6rbeszorftotta.M6g a II. Internaciondl4vezet6pdrtjai is - a legbdtrabbforradalmdrokkivdtel6vel,mint RosaLuxemburg6s KarI Lieblcnecht
- mind felsorakoztaka h6borfz6 hatalmielitek mdgOtt,ha nem is lelkesedtek a v6ront6s6rt,s hamarosanpacifistahrirokatkezdtekpengetni.
Oroszorsz6ghadbal6p6seaz antant r6szek6nta balk6ni.h6borfkutdn
szintemagdt6l6rtealigha volt k6ts6ges.A francia-oroszegymdsrautalts6g
t6d6 volt. Franciaorszdgabbanvolt 6rdekelt,hogy Oroszorszdghadbal6p6s6vel megosszaN6metorszdgkatonai er6it, Oroszorszdgpedig r6szbena
ir6nyul6 tdrekvdseitkibalkdni t6rs6g6s a tengerszorosok,,bekebelez6s6re"
v6nta realiz6lni francia tdmogatdssal.Oroszorszilgabbana ,,k6nyelmes"
helyzetbentalilta magdt,hogy neki iizent hadata m6sik birodalom (Ausztria-Magyarorszdg)1914.augusztus5-6n, 6s agresszi6dldozatak6ntttintette
fel mag6t.Mindk6t rokkant birodalom haddszatielk6pzeldseia t6maddsra
6piiltek,m6gis az els6nagy csat6kutdn nyilvdnval6lett, hogy mindkettena
vesztesekkoz6 tartoznakmajd, fiiggetleni.ilatt6l, hogy a kdzponti hatalmak
vagy az antantnyeri-e meg a h6borft.
A vildghdbonibanhadrakelt mintegy20 milli6 katonaolyan ,,dll6h6borfra"
folyt. Mialatt egykdnyszeri.ilt,
amely szintea teljesfizikai megsemmisit6sig
m6st6rdltdk, fokozatosankidertilt, hogy a nagyobbgazdasflgipotenci6llalrendtint6 volt, hogy 1917
delkez6f6l nyeri meg g hdborft.Ebb6l a szempontb6l
tavaszdnaz EgyestiltAllamok az antantoldaldnbel6petta hdboniba.
Val6j6bana vil6g gazdasdgi6s teriileti fjrafelosztdsavolt az a t6t, amelyb6l
a legfejlettebborszdgokprofitr{lhattaka legtdbbet,ez6rta gy6ztesorsz6gokban
nem tfint szoci6ldemolaataoldalr6l drtelmesnekegy olyan l6pds,amely a lu{borf v6g6nesed6kes,,nagyosztozkd6st" a bizonytalanforradalomkockdnapolitikaier6k csakOroszorsz6gt6valcser6ln6fel. Komolyabbrendszerellenes
bdr kezdetben
emigr6ci6ban
szervez6dtek,
ban,f6legperszeaz oroszszocialista
6k is elbizonytalanodtak,
amikor azt konstat6lt6k,hogy a munk6sokdalolva
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menneka v6g6hfdra,abbana rem6nyben,hogy a h6borf hoz majd megv6lt6st. Am Oroszorszdgban
ez csak intermezz6nakbizonyult.
M6g a h6borriel6tt elkezd6ddtta munk6s-6s parasztmozgalmak
fellendiil6se,amely a h6borf kirobban6sdtkdvet6enhamarosanfolytat6dott.Katona- 6s parasztlflzad6sokr6l
mdr I9I4 6sz1nhit adtak a moszkvai lapok.
Tomszkt6lBakuig, a Vjatkai Kormdnyz6s6gt6la RjazanyiKorm6nyz6s6gig
az anarchisztikusellen6ll6s,az illlami 6s fdldesririjavak elleni t6mad6sok
jelens6gekvoltak. Pdtervdrott6s m6snagyv6rosokban
mindennapos
a h6borri kezdetiid6szak6bansz6leskdrfi letart6ztatdsihull6m sdpdrtv6gig, amely
els6sorbana munkdsmozgalom
legink6bbforradalmi csoportosul6sait
6rintette.Mindj6rt a h6borrielej6nbesoroztdkazokata munk6sokat,akik forradalm6r hfrdben6lltak. A szoci6ldemokratdkon
kivtil a duma minden p6rtja
t6mogattaa c6ri manifesztumot(a bolsevikdumak6pvisel6kegy csoportj6t,
kdztiik Kamenyevetszfimfrztdk),amely Oroszorsz6ghadbal6p6s6tnyilvdni
totta ki. S6t m6g a szoci6ldemokrat6kon,
az eszereken6s az anarchist6kon
beliil is igen er6s ,,honv6d6"frakci6k (Plehanov6s Kropotkin,Szavinkov6s
Kerenszkij,Alekszinszkij6s Zsordanijastb.)jtittek l6tre, amelyeka foradalmi tev6kenysdget
a h6borf id6tartamftagyakorlatilagfelfiiggesztettdk.
A bolsevikokLenin vezetteemigrdci6scsoportjaellenbenaz imperialistah6borri
polg6rh6borriv6val6 fitalakitilsfinakprogramjdthirdettemeg a Pravda6s a
Szocidl-demokrathasdbjain.Eszerinta vil6g munk6sainaknem egym6sellen, hanemsaj6turalkod6osztdlyaikellenkellenefordftaniuka fegyvereiket.
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Ez a kis csoportazonbanakkoribansem nemzetkozileg,sem Oroszorszdgban egydltaldnnem tfint relevi{nspolitikai irdnyzatnakTdbbnyire6lmodoz6
fantasztdknak,ut6pistdknaktekintettdk6ket.
A hdborf rn6sodik6v6benmdr l6tni lehetett,hogy az Orosz Birodalom
belerokkana h6borfba. Nem v6letlen,hogy a hivatalosOroszorszdgpolitikusai is igen kordn, mdr 1915+61fontolgattdkegy kiil6nb6ke lehet6s6g6t,
szemel6tt tartvaaz alapvetl c6lt,a tengerszorosok
megszerzlsdt.A kOzponti
hatalmakelzirtdk a tengerszorosokat,
6ltal
a blok6d
okozottvesztesdgekn6l
jelent6sebbeketszenvedettel Oroszorsz6ga mindentfel6rl6 dll6hdborriban.
Am a birodalom nyugati szdvets6gesei
hallani sem akartak semmif6lektilonbek6r6l,hiszensema franci6k,semaz angoloknem kiv6ntr{kOroszorszdg
meger6s0d6s6t,
bi{r nyilv6n al6becsiiltdka birodalomvr{lsdgdnak
mdlys6g6t.
R6ad6sulM ,,otoszemberanyag"
az angolvagyfranciavezetdsszfimfiraigazdn
harmadrangri
k6rd6sneksz6mitott.Oroszorsz6g
h6boniskimeriil6se6sa n6vekv6 t6megel6gedetlensdg
lehetsdges
kdvetkezmdnyei
sokdigelkeriilt6k a cdri
udvarfigyelm6t,ktil6n6senII. Mikl6s c6rdt,akinekpolitikai horizontjaenyh6n sz6lvaigen szfiktisvolt. Igaz, az Allami Duma-elntike,Rod4jankomi,g
1917.febru6127-i nyilatkozat6ban,
amelyben,,6felsdgdhez"sz6lt,a keny6rhi6nyt nevezte meg ,,a megindult dsztdndsl6zong6sok"f6 okak6nt, 6m
mindezt m6g akkor is az dnk6nyuralommegment6slnekn6z6pontjdb6l
szeml6lte.M6g akkor sem fogtdk fel, hogy a birodalomdsszeomlott.

t9t7
A nagy forradalmatsokanmegj6solt6k,bdr elt6r6elm6letekalapj6n.Ki a
t6k6stermeldsiviszonyok6s a termel6er6kfejl6d6s6nekellentmonddsaib6l,
ki a t6k6s vil6gfejl6d6shull6mszerfr,gazdasdgiciklusaib6l 6s tdrv6nyszerff
vdls6gaib6lindult ki, mdsoka t6kefelhalmozds
korl6taib6l6s a t6k6s vil6grendszerelkeri.ilhetetlen
6sszeoml6s6b6l,
mint RosaLuxemburg.Megint m6sok f6leg politikai 6s pszichol6giait6nyez6kkel6s az egy6n szabadsdgv6gy6val magyar6zt6k a forradalomelkertilhetetlens6gdt,
mint szdmosan
az anarchist6kvagy 6ppenaz avantgardist6k
k6ztil (p6lddulMajakovszkij).
Bdr a kdzeli forradalom rem6ny6r6l olykor a vezetl fonadalm6rok is
pesszimist6n
nyilatkoztak,1916vdg6nm6g SvdjcbanLenin is elbizonytalanodvaarr6l besz6lt,hogy a forradalommdgsemrobbanki a kdzeli j6v6ben.
Azutfin 1917.februfir23-6n a v6gtelenn6lkiildzdsekktjvetkezt6bena p6terviiri asszonyoka n6k napjdnkimentekaz utcdra...A szocidlis,a gazdasdgi,
az etnikai ellentmond6sokegymdster6sftveszdtrobbantottdk
az dnk6nyuralom 6pftm6ny6t.Megkezd6ddtta m6sodikoroszforradalom.
A KETT6SHATALOMNEITTJT.ISEc
A c6ri dnk6nyuralomteh6tnem birta ki a h6borft. Az ag6niahosszantartott.
Szinteszimbolikusjelent6sevan annak,hogy a cdr 6s a c6.rn€kegyeltje,az
alacsonysorb6l szdrmaz6Grigorij Raszputyin,a sziblriai ir6studatlanszta-
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rec komoly hat6ssallehetetta ci{ri csal6dra.Avardzser6velfelruhflzottbarit
sem segfthetettm6r az anakronisztikusrendszerfenntart6s6ban.
Befoly6s6t
6s kicsapong66letm6djdtazudvarikdrOkkonzervatfvvezet6iel6gelt6kmeg,
mindenekel6ttJuszupovherceg€s Puriskevics,akik 1916v6gdntdbb k(s6rlet
ut6n tudti{k csak megdlni a hatalmastermetfi szerzetest.Ez az epiz6d az
uralkod6k6rdk bels6 megosztotts6gdt
is ttikrtizte.
1917februr{rjdban
ki{rtyavdrk€nt
omloft osszea c6rizmusttibb 6vsz6zados
int6zm6nye.Ez a t6ny felgyorsitottaa rendszerellenes
er6k megszerrcz6d6s6t,
6s meggyengitetteaz bnk6nyuralomhozktlt6d6 intlzmfinyek 6s politikai er6k
tr{rsadalmibefoly6s6t.Febru6r23-n folyam6n az 6lland6sulttiintetdsek,6hs6gl6zad6so(sztrdjkok,t6megmozgalmaka f6v6rosbanelsbpdrtdka r6gi hatalom alapvetf ntlzmdnyeit 6s rendfenntart6er6it. Febru6r27-1nhbmp6lyg6tt
a nep a Nyevszkijen,iiriimm6morbanriszotta f6v6ros.Osszeiiltaz 1905-ben
mi{r megismertszovjetek,a Munk^4stan6csok
Kdzponti Vdgrehajt6Bizottsdga
a Tauriai Palodban.M6snapa forradalmitdmegekelfoglaltr{ka ci{rizmusfellegv{rrdt,jellegzetesszimb6lum6t,a P6ter-Pdl-er6diit.A forradalmi napokban
jelent6sellen6ll6snemtdrt6nt,febru6r23-6n,a legv6resebb
napon313 halottat
tartottak nyilvr{n a statisztik4k.Az utca v6g6rv6nyesena ndp ellen6rz6seal6
kertilt, tiszti v6ll-lappalnem volt 6rdemesa f6v6rosbans6t6lgatni.
A febru6ri n6pfelkel6s'kirobban6sfvalaz IdeiglenesKorm6ny k6p6ben
elvileg a burzsoiziajutott hatalomra.A val6s6gbanazonbanaz rij hatalmi
struktrir6tcsak a fellflzadt forradalmi tdmegekv6dhett6kmeg. E t6megek
pedig a szovjetekmdgdtt 6lltak. lgaz, az IdeiglenesKorm6ny, amelyLvov
herceg vezet6s6veljdtt l6tre, magdbanfoglalt paraszti-n6pi6rdekeketis
megfogalmaz6politikust, mint p6ld6ul az igazsdgigy-minisztert,a k6s6bbi
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II. Mikl6s6scsal6dja
miniszterelndkot,Kerenszkijt.Am az IdeiglenesKorm6nyhozval6 viszony
sziilt.
a forradalmdrokkdr6benis elt6r6 6rt6kel6seket
Lenin, aki 6prilis 3-6n tdrt hazaaz emigrdci6b6l,vit6ra k6nyszertlt legkbzelebbimunkat6rsaivalis, Kamenyewel,Sljapnyikowal 6s Sztdlinnal,a
Pravda akkori irdnyft6ival, hogy az IdeiglenesKorm6nyt t6mogatninem
lehet, mert ,,a forradalompolgdri demokratikusszakaszam6r m6rciusban
v6get is 6rt". Lenin azonnalfelfogta annakjelent6sdg6t,hogy a febru6ri
int1zm1nyeit,tdmegb6zis6t
6s
a munkdsforradalom
forradalomrijra6lesztette
szervezetieszkdzeit,mindenekel6tta fegyveresfelkeldst(munk6sok6s parasztokmilli6i dlltak fegyverben),mindazt,amit 1905-benm:ir megismertek. igy az okt6beri fonadalom kdzvetlengydkerei a spont6nulkirobbant
februdri forradalomba 6gyaz6dtak.
L9I7 februdrjateh6tokt6berkezdet6nektekinthet6.A k6t fonadalmi szaegyes
kasz egys6gesttirt6nelmifolyamatvolt, amelyetcsakigen felt6telesen,
politikai esem6nyek
ment6nlehetszakaszolni.
Val6j6banaztn. polg6ri6s pro-
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let6r szakaszok,,,elemek"6s ,,tendencidk"elkiiltjnft6se1917 mdrciusauti{n
szerfolottmesters6ges,
sz6rsz6lhasogat6
kfs6rlet.Mind a fegyveresfelkel6s,
mind a szovjetek, mind a szervezettmunk6stdmegekmeghati{roz6elemei
mdr a februdri forradalomnakis, bi{r a rendszerellenesmozgalom ,,megfelelf' vez6rkara6s adekv6ttudata majd dprilis 6s m6jus folyarndn rajzol6dik
ki egy6rtehnfien.Aprilis-rnr{jusbant€rtek-hazaa vei6rek: Lenin 6s Trockij.
A nyugati szocialistapdrtok tobbsdgeis ti{mogattaa februdri forradalmat,
br{r csak keveseknekvolt vildgos elk6pzel6se
a fonadalmi folyamat lehet6s6geir6l,tovdbbikibontakoz6sr{r61.
S6toroszorszdgi
l6togat6saik
sordna francia
szocialistaki.ildtittsdg(az ,,antantszocialistdk":Moutet, Cachin, Lafont),
amely 6prilis kdzep6n lrkezett Petrogr6dra,hogy rdbesz6ljea Szovjeteta
h6boni folytatds6ra,a tomeggyfildseken
azt hallhatta,hogy a t6megpoj6c6knak nevezi 6ket. Vandervelde,a nacionalistapozici6ra6tt6rt Internacion6l6
- mikdzbena h6borrifolytat6s6ra
vezet6jepedig Moszkv6bana Tverszlcajdn
sz6litott fel - a transzparenseken
ezt olvashatta:,,B6kea kunyh6knak,h6boni a palot6knak!Minden hatalmata szovjeteknek!Le a h6borfval!"
A szocialistaforradalomalapvet6kdvetel6seiis 1917 tavaszfinfogalmaz6dtakmeg: a bankok nacionalizdldsa,
a fOldesririfdldek kisaj6tft6sa(okt6bert6l a nacionalizillt fold feloszt6sa),a munk6sellen6rz6s
bevezetdseaz
iizemekben,a hatalomiltaddsaa szovjeteknek.Lenint6l az anarchistdkig,az
internacionalista
mensevikekvez6rdig,Martovig sz6lesegysdgfrontj6tt l6tre
a tekintetben,hogy az igazi probl6manem egyik vagy mdsik r6szk6rd6s,
hanemmagaa kapitalistarendszer.I9I7 nyardn-lszdnezenaz elvi alapon
szervez6dtjttegyre sz6lesed6tomegpdrtt6a bolsevik p6rt, 6s a m6rciusi24
ezres (a legfjabb kutat6sokszerint enn6l is j6val kisebb sz6mf) tagsdgdt
okt6berre tobb mint megtizszerezte.l9l7 nyardn az eszerekrendelkezteka
legnagyobbtdmegp6rttal,hozzdvet1legf6lmilli 6 pfuttaggal,ugyanakkorez
tal6n a legszdthtSz6bb
pdrt is volt, hiszena nincstelenparasztt6la parasztburzsoazifligmindenkit k6pviselniakart.
A mensevikeka munk6sellen6rz6s
helyett az 6llam gazdasdgiellendrz6
szerep6nekkiterjeszt6s6t6s - a szovjethatalomhelyett - a polg6ri demokratikus kdztdrsas6gmegszil6rdit6s6tktjvetelt6k,amelybena munk6sp6rtok
meghatdroz6szereppelbfrtak volna. Ez lett volna akkor a harmadik rit,
amely el6tt akaddlykentott tornyosultaz eg6szorosztortdnelem.
Oroszorszi{gban
a ,,kettdshatalom" a polgdri IdeiglenesKorm6ny 6s a
petrogr6diSzovjet politikai kompromisszumavolt, ami val6j6bana kett6s
hatalomn6lkiilis6g6llapot6nakbizonyult.A forradalm6rok(bolsevikok,anarchist6k, eszerek,az internacionalistamensevikekstb.) ebben a helyzetben
szabadonterjeszthett6k
ki befoly6sukata t'{rsadalomszdlesr6tegeire.A tdrsadalom 6ri6si ttibbs6g6tkitev6 proletarizill6dortr6tegek(f6ld n6lktili vagy
termel6eszkdzn6lki.ili parasztok,munkdsok,katon6k,szubproleti{relemek
stb.) a k6osz,az 6hins6g,a h6borrispusztul6skdvetkezt6ben
nyitottakvoltak
az antikapitalista6s dllamellenestorekv6sek6s cdlkitfiz6sekmegval6sit6s6ra; az alulr6l l6trejdv6munkds-6s parasztszervezetek
a kdzvetlendemokr6cia rendszer6nek
lehet6s6g6t
villantottdkfel. A dolgoz6oszt6lyokt6rsadalmi
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elmdleteugyanMarxt6l eredt,iim a politikai felm6retfidnkorm6nyzdsdnak
6rlel6dtek,hanem az
t6telek, fgy tfint, nem a fejlett centrumorsz6gokban
A forradalmdroktdbbs6eur6paiperif6ri6n,mindenekel6ttOroszorsz6gban.
ge legal6bbisezt hitte.
A v6ls6g,a teljes sz6thull6s,a k6oszaz a tirsadalmi helyzet,amikor az
meg saj6t6learra,hogy maguk szervezz1k
emberekszinterdk6nyszertilnek
k6ttiket. A t6ke 6s biirokr6ciailyen tfpustit6rsadalmim6retfimegb6nul6sa
vetkezettbe L9I7 nyar6n,amikor az oroszn6p m6r nem akart tov6bbh6borizni, 6m az IdeiglenesKorm6ny 6s a Szovjet ,,honv6d6"figurdi megpr6b6lt6k a lehetetlent.A kadetp6rti ktlUgyminiszter,az ismert t6rt1n6sz,Piotr
hogy Oroszorszdga
Miljukov m6r 6prilisbanbiztosftottaa szijvets6geseket,
v6gs6gy6zelemigharcol. Miljukov jegyzlke olaj volt a tfrzre.Petrogr6don
a kdvetkez6napokbantiintet6sekkezd6dtek.Jriniusbanazutdnbek6vetkezett
Tamopolndlkuducba fula katonai6sszeoml6s,az l6n.Bruszilov-offenzfva
ladt. Nem j6rt sokkal sikeresebben
Kornyilov t6bornoksem,akinek csapatai
Rom6ni6banmutatt6ka v61s6gjeleit. A szdkdttvagy fogsdgbaesettkatondk
szdma6lland6anndvekedett,a fronton a katondk,,liiv6sz6rok-bardtkoz6sa",
mindennapijelens6gg6v6lt. A f6hadisz6lldsa kormdny
a harc megtagad6sa
t6mogat6s6valmegpr6b6ltaa forradalomnapjaibanbetiltott hal6lbiintet6st
vissza6llitani.A katonaivezetdstdrekv6seiitt is meghifsultak.Nemzetis6gi
alaponis megkezd6dteka hadseregben
az ,,6tszelez6sek",az ilyen 6n6ll6
alakulatokmellett 6s azokonbeliil egyrenagyobbpolitikai befoly6shozjutottak a katonaiforradalmi bizotts6gok.
folytat6dott.Jrilius els6 napjaiban
A politikai polariz6l6d6sorsz6gszerte
forradalmi zendiil6st6rt ki a f6vdrosban,amelybenaz l. g6ppusk6sezred
jdrt az 6len. Jrilius 5-6n a zendiil6stv6rbe is fojtott6k. A bolsevikokatfdld
al6 k6nyszeritett6k,s megkezd6ddtta bolsevikokelleni hajsza.Ennek keretei ktizott fogalmaztameg az IdeiglenesKorm6ny igazsdgiigy-minisztere,
Pereverzeva - mdig is fennmaradt- vddakat,melyeketjflius 4-6n tett nyilv6noss6a ,,bolsevikok6ru16s6r61",
mintegy igazolvaillegalit6sbak6nyszerftdsiiket. Azzala v6ddaltart6ztattakle bolsevikvezet6ket,hogy ndmetp6nzen folytattdk korm6ny- 6s h6borfellenesharcukat.Val6j6bana bolsevik
vezet6k tdbbs6geaz l. g6ppusk6sezred 6ltal kezdemdnyezettl6zad6ssal
egy6ltal6nnem 6rtett egyet,igaz,nem is hat6rol6dottel trils6gosanaz utcdra
6zdnl6forradalmitdmegekt6l,mertnem akartdke tdmegeketmagukrahagyni. Am a hivatkozottvidat az6tais a Justizsknndalfogalma ali tartoziak,
hiszena felvonultatott- ma m6r publikdlt - t6viratok,dokumentumoksemmit nembizonyitottak.Az oroszfonadalmatnemfinansziroztasenki.A ,,n6met
arannyal" teh6t a forradalom gy1zelme,mozgat6er1inekdinamik6ja nem
vizsg6lhat6eredm6nyesen,
ez a ,Blnzlogika" a nydrspolg6rkisszerfigondolkod6sdnakm6rc6jeszerintval6, amely a dolgokatcsak ,,finanszfrozdstechnikai" 6sszefiigg6sekben
k6pesmegragadni6s 6rt6kelni.A forradalmak,,6nfinanszfroz6"t6rsadalmifolyamatok- finansziroznia puccsokatszoktdk.
A ,jriliusi napok" uti{n Kerenszk,ri- az rij miniszterelndk- nemsokiiraa
betiltott bolsevik pdrt tAmogatilsi{ra
fanyalodott,mert Petrogr6dn6laugusztus-
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ban Kornyilov dbornok - megel6legezve
az egy 6vvel k6s6bbkirobban6polgdrhr{borft- katoni{katvez1nyeltaz IdeiglenesKormr{nymegddntds6nek
c6ljdval a f6vdroshoz.A katonaipuccsazonbanhamvdbanholt, mert a petogr6di
forradalmicsapatok6s a felfegyverzettmunki{segys6gek
elfojtottdk a kfs6rletet.
Ezzel egyidejfilegKerenszkijmegszfint6ndll6politikai tdnyez6lenni.
Az IdeiglenesKorm6ny tdrtdnelmi6rdeme,hogy deklardltaa n6peksza(,,Oroszorszdg
bad 6nrendelkez6s6t
6s az emberi szabads6gjogokat
a vil6g
legdemokratikusabborszdga"- Lenin), 6m k6ptelenvolt megoldania k6t
alapk6rd6st:a hdborfb6l val6 kil6p6st6s a foldoszt6st.Ennekkdvetkezt6ben
a politikai er6k polariz6l6d6safelgyorsult,a tdmegekndvekv6el6gedetlens6gea bolsevikokel6retdr6s6ben
fejez6dottki.
Antonov-Ovszejenko
okt6ber25-6n(november7-6n) 6jjel a Katonai For(a
radalmi Bizottsdg Szovjetspont6null6trejtttt szervevolt, mik6nt a Vdrds
G6rda vagy a gy6ri-iizemi bizottsr{gok)nev6bendeklar6ltaa szovjethatalmat, az IdeiglenesKormdnyt megddnt6ttneknyilv6nftotta,s nlhiny tagSit
rdvid id6re 6rizetbeis vette. Kerenszkijelmeneki.ilt.A munk6s-6s katonaforradalmat,a szovjetekhatalm6ta SzovjetekII. OsszoroszorszdgiKongreszszusaszentesitette.
A BOLSEVIK HATALOMATVETEL

Okt6berbenP6terv6rotttulajdonk6ppennem kellett a rendszert,,megddnteni", mert az szinte magdt6lijsszeomlott.A TAUPalota bev6tele,melynek
sor6n 6llft6lag egy ember meghalt, tulajdonk6ppenformalit6s volt. Csak
Kamenyev6s Zinovjev (Lenin legkdzelebbipolitikai tanftv6nyai)ellenezt6k
a felkel6st az okt6ber 10-i sorsdiint6neknevezettKozponti Bizotts6gi iil6sen,amely a mensevikSzuhanov,a forradalomegyik ttirt6netfr6j6nak
lak6s6n
zajlottle. Kamenyev6kdilemmdiaz erlviszonyokatillet6enre6lisakvoltak,de
a bolsevik tiimegmozgalommalszembenl9I7 6szdnvalamelyestszewezett
t6meger6mdr,psak" a katonatiszti-tdbomoki,
politifeketeszi{zas-monarchista
kai blokk volt. Ezek azonbanm6g nem ocsfdtak fel az tlnk6nyuralombuk6s6t
kijvet6en,fgyhogy a bolsevik hatalomkoncentr6ci6val
szembenlegink6bba
k6oszeluralkod6sa
fenyegetett,
ami azonban- a k6s6bbitapasztalatok
f6ny6ben
- az ellenforradalmikatonatisztidiktatrira melegflgyfinakbizonyult. Az igazi
k6rd6saz volt, hogy az ijsszesszocialistapdrttal koalici6skormdnyjiljjiin-e
l6tre,vagy ,,a proletaridtusdiktatrirdj6t"k6pvisel6er6k korm6nya.A bolsevik
vezet6stdbbsdgefgy v6lte, hogy az ,,egynemfiszocialista"koalfci6s korm6ny kock6ratenn6a forradalomvfvm6nyait,a szovjethatalmat,
mivel alapk6rd6sekbenkellene a korm6nyonbeliil vit6kat folytatni.
1917 okt6ber6ben-december6ben
a hatalmdtmegszil6rdftaniakar6NdpbiztosokTandcsa,amelynekelntike Lenin volt, legfontosabbfeladat6nak
az onk6nyuralmidllamhatalom6s a feuddlisrend maradvdnyainak
elsdpr6s6t,valamint a n6p ,,kdzvetlenhatalmdtmegtestesit6",,,alulr6l szervezett szovjetek"rendszerdt,vagyis a korszakterminol6giiljdban,,aproletari6tusdiktatrirdjdt"kiv6nta ki6piteni. (Ezt a marxi politikai elm6let16szdt k€pez6 kateg6i6t 10 6vvel k6s6bb eg6szenmdsfajta diktatfra jeld456

rnegfosztothaszndlt6k.)
Ennekmegfelel6ena ftlldoszt6ssegfts6g6vel
16s6re
t6k gazdasdgi
alapj6t6la feud6lisuralkod6oszt6lyokat,vagyisa nagybirtoeltdrkos arisztokriciilt6s a fdldesurakat.A rendi 6s oszt6lyprivil6giumok
l6se- ami Nyugat-Eur6pdbansok helyiitt m6r lvszdzadosmriltra tekintett
pomonarchista
szembehelyezked6
vissza- egyiittjdrt a szovjethatalommal
jogi-politikai
volt
az
elvtlaszthatatlan
Mindez
kirekeszt6s6vel.
litikai er6k
a
f6lelem6s
att6l
ellenforradalmatszervez6t6bornokoktevdkenys6g6t6l
t6l, hogy a proletari6tusdiktatfrdjdt a rdgi rend er6i megdtinthetik.Ez6rt
RendkivilIiBizottsdgot(VCSK vagy Csehoztdk l6tre az Osszoroszorszdgi
elleni harc c6ljait szolg6lta".
ka), arnely,,azellenforradalom6s a szabotdns
E szervezetamely r6szbena fonadalom olyan spont6nhatalmi szerv6b6l
fejl6ddtt ki, mint a petrogrddiKatonaiForradalmiBizottsdg,a polgr{rh6boni,
a Lenin elleni merdnyletetkdvet6enbevezetettvdrdsterrormegszervez6sdint6zm€nydv6.
(1918.aug.)v6lt a hatalomkulcsfontoss6gf
nek peri6dus6ban
A politikai er6k gyors polarizill6ddsami{r a febru6ri forradalom utdn
j6solgatszintemindenrijs6ga polg6rh6borrit
megindult,L9L7nyardn-6sz6n
hivei m6r 1918elej6repekdzt6rsas6g
ta. A liber6lis,polgriri-demokratikus
riferi6lis politikai er6vd zsugorodtak.A parlamentdriskdzt6rsas6ger6inek
sorsdtszimbolikusanmutatja az Alkotmdnyoz6Gyfil4srbvid, egynaposttirt6nete.A v6laszti{soka forradalomel6tti v6laszt6silist6k alapj6nzajlottak
le, amikor m6g nem ment v6gbea politikai er6k vil6gos differenci6l6d6sa,
nem a szovjethataa v6laszt6sokeredm6nyek6ppen
ezzel dsszefiigg6sben
lom, hanema polgdri kbzt6rsas6g,,kispolg6riszocialista"k6pvisel6i(minp6rtja) keriiltek tobbsdgbe.
denekel6ttaz eszerek,a szocidlforradalmdrok
Amikor janu6r 6-dn az 6rsdgparancsnoka,Zseleznyakovmatr6z az 6rszemllyzet f{'radtsigdrahivatkozvafeloszlattaa gyfil6st,a bolsevikok6gy 6rveltek, hogy az Alkotm6nyoz6Gyfil6snem ismeri el az L9L7.okt6ber25-i
forradalomlegf6bb vivm6ny6t,a f6ldoszt6st6s 6ltal6bana forradalmihatalmat, illetve a szovjethatalomaddigi int6zkeddseit.I9I7 tavaszfinkezdtemeg
a munk6j6taz IdeiglenesKorm6ny 6ltal felhatalmazott,,kiildnlegestandcsko7ds", amelynekmunk6j6tN. L Lazarevszkij,V. M. Gesszenprofesszor,
Gyerjuzsinszkijprofesszor,Nolde 6s sz6mosm6s liberdlis tud6sneve f6mjelezte. 1917 okt6ber6bena majdani Alkotm6nyoz6Gyfil6s megnyit6sr{r6l
rendelkez6jogi dokumentumevidenciak6ntfogalmaztameg, hogy a gyfilds
,,szervezimeg a v6grehajt6hatalomlegfels6 szerv6t",mintha a Szovjetek
K6zponti V6grehajt6Bizotts6ganem is l{tezett volna.
mind a
Az Alkotmdnyoz6 Gyfil6s mind a szocialista-szoci6ldemokrata,
polgdri pdrtok elk6pzeldseiben
szerepeltm6r az els6oroszforradalomperi6dus6ban.Maguk a bolsevikokis t6mogattdkezt az eszmlt m€g az okt6beri
forradalomid6szak6banis. Oroszorszflgn€peipolitikailag sohanem ldtott
aktivitdssall6ptek szinre.Milli6k 6lltak fegyverben,m6gsemakadtegyetlen
szdzad,s6t egyetlenszakaszsem,amely megvddtevolna az Alkotm6nyoazt a k0ri.ilm6nyttiikz6 Gyfil6st.Az Alkotmdnyoz6Gyfildsgyenges6ge
rdzte,hogy a demokratikuskdzt6rsas6gt6rsadalmifelhajt6er6igyeng6k
voltak, hogy a polg6ri demokr6cianem re6lis alternatfvaOroszorszdgban.
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A legszeg6nyebbparasztokmilli6i az azonnaliftildoszt6srem6ny6benaz
eszer pi{rtra szavaztak.igy keriilhettek tdbbs6gbe az eszerek,akiknek az
agrfirprogramjdtazonbana bolsevikok hajtott6k v6gre. A vdlaszt6sokon
247o-otel6rt bolsevikokeredetileg6s elvileg a sztivetkezeteket
kivantilkt6mogatni - akdrcsaka mensevikek-, 6m tudomdsulvett6k a realitdsokat,
ez6rt osztottdk sz6t a fdldet. Az alapvet6dilemm6t G. Borgyugov orosz
tdrt6n6szfgy fogalmaztameg;,,A demokr6ci6nakkdt, alternativ,legdlisformdja l6pett a politikai szfnpadra:a m6g ismeretlenszovjettipusf 6s az
,,alkotmdnyoz6",mely a dumahagyomdnyokhoz
€s az eur6pai pdldr{khoz
kapcsol6dott...A tdrtdnelemlehet6v6tette mindk6t oldalnak- mind a bolsevikoknak,mind politikai ellenfeleiknek-, hogy bebizonyits6k6ll6spontjuk
igazdt.Es azt l6tjuk, hogy a demokratikuseszmdkhamarosanelveszitett6k
a t6megek t6mogat6s6t.Mivel nem tudtak egym6ssalegyet6rt6srevagy
jutni, ...a2orsz6gnaknem a demokr6ciaform6i, hanemi
kompromisszumra
vagy
,,Jdrds"
,,feh6r"diktatfra ktizdtt kellett vdlasztani.A szovjetdemokrdcia aldrendeltea maga elveit az egypdrtrendszer
diktatririljilnak,amelyet6tmeg 6tfontak a militarizmus durva sz6lai. Az alkotmdnyoz6Gyfil6s hfvei
pedig egyiittmfikddteka feh6r generdlisokkal,majd v6gleg aldrendelt6kelkdpzeldseiketa restaurdci6stdrekv6seknek."
a falu politi- .Abolsevikok joggal szdmftottakarra,hogy megszerezhetik
kai ti{mogat6s6t,s addig hatalmonmaradhatnak,amig a n6met forradalom
vdrva v6'rt gy1zelmenem teszi egyetemess6
a szocialistac6lok megval6sftdsdt.Ez a sz6mft6snem valamif6le,,t6ved6s"vagy ,,ut6pia"volt. A szocializmust mint egyetemes
tdrsadalom-6s gazdasdgszervez6d6si
,,modellt"gondoltdk el, hiszena gyengeoroszorsz6gOnmagdban
a kapitalistavildgrendszerbennemigenvehettefel a versenyta nagyhatalmakkal.
Ebbe a felfog6sba illeszkedettaz is, hogy a bolsevikokeredetilegnem valamifdlettibbpTrtrendszerbenvagy egypdrtrendszerben
gondolkodtak.cdljuk 1917-ben6ppens6ggelnem (egy- vagy tdbb)p6rtrendszer
ki6pft6sevolr, hanemaz alulr-61
felfel6 6piil6 szovjetekdnkdntesf6der6ci6ja(1.Llnin: Attam 6sforradalom).
ugyanakkor nem lenne helyeseltflozni a bolsevikokszerep6ta forradalmi
folyamatban.Ha a tdrt6nelmitdmegmozgalmat
tekintjiik, nyugodtandllfthatjuk: vdgs6 soronnem a bolsevikokcsin6lt6ka forradalmai,hanema forradalomcsin6ltaa bolsevikokat.
Tulajdonk6ppencsak egyetlenk6szen6116hatalmi struktriral€tezett:az
illegalitdsban kikov6csol6dott szervezettelrendelkez6 centralizdlt pdrt,
qnelynek elitje - modernkifejez6ssel6lve - platformok sz6vets6g6neltekinthet6.A ddnt6 t€nyezl Lenin 6s az emigri{ci6scsapataz otthon dolgoz6
p6rtmunkdsokkal,
mint amilyenszt6lin vagyszverdlovvolt. Hozz6jukcsatlakozott Trockij 6s az fin. keriiletk1ziee,akik szervezetilegvitdban voltak
kordbbana bolsevikokkal,de a h6borf alatt elutasitott6ka -honv6d6" dll6spontot. 1917-benszinte minden baloldali p6rtb6l csatlakoztaka bolsevikokhoz.Egyfajta gyfrjt1pdrtjdttl6tre, amelybena 20-as6vek v6g6igmozgalmas szellemi-politikai6let folyt, bi{r ndvekv6 biirokratikus-hivaialnoki
A pdrt szervezetei
,,degener6l6d6ssal".
nem nemzetis6gi,hanemteriileti ala458

ponjtittek l€tre. Az I922-estagdsszefrds
szerinta tiibb mint 410 ezerpdrttag
n6pcsoportb6lverbuvdl6dott.Az orosznemttibb mint sziz nemzetis6gb6l,
zetis6gfiekadt6ka pdrt gerincdt,mivel a legtdbbtag a nagy iparcentrumokban 6lt, ahol az oroszprolet6rr6tegektfilsrilya eleveadotts6gvolt.
A viszonylagkis l6lekszdmi zsid6sdgb6ligen sokanl6ptek be a p6rtba,
ami elv6laszthatatlan
att6l a t6nyt6l, hogy az ellenforradalommindenUttkiazorosz
lobog6j6t.Ap6rttags6gT2%o-6talkottr{k
bontottaazantiszemitizmus
(vagyiskdzel20 ezer
a zsid6k5,2%o-6t
nemzetis6gfiek,
az ukrdnok5,88Vo-6t,
tagot).Szoci6listekintetbena korai 6vekbena munk6sokdomindltak,k6s6bb
csoportokszerepen6tt meg. Kiilitegyreink6bb az alkalmazotti-6rtelmis6gi
nosenigaz ez a ,,nyugati"n6pekre.A kauk6zusi6s kdz6p-6zsiainemzetis6volt
gek eset6bena paraszti popul6ci6 adta a tdbbs6get.A p6rt 44,4%o-a
munk6s,akiknek j6 r€szem6r a polg6rh6borf alatt l6pett be,26,7Vo volt
paraszt,22,2%o-a
alkalmazotti(hivatalnok6s 6rtelmis6gi)6s 6,7Votartozott
az egy6bkateg6ri6hoz.A pdrttagsdg65,47o-avdrosi lakos volt, jelezve a
forradalomv6rosi karakterdt.,,Torv6ny",hogy a forradalmak6l6n a fiatal
gener6ci6khaladnak,ami ti.ikrdz6dbtta bolsevikpdrt 6letkori 6sszet6tel6ben
is az l9l9-es pdrtkongresszuson
a kiildtjttek 6tlag6letkora- amely magapdttagsdg
6tlagdn6l
31
6v
volt. Az orszdgnyugati fel6n 616nemsabba
zetis6gekettekintve a n6k arinyajelent6snekmondhat6,ami egyfajtakifejez6sevolt annak,hogy a n6i nem bekapcsol6dotta forradalombas egydltal6n a politik6ba. Az orosz p6rttagokkdzdtt a n6k ardnya8,2Vo,a zsid6
pdrttagokk6zbtt 25,IVo,az 6rm6nyekkbzdtt a n6k Z, %o-ot,a n6metekk6tettek ki.
zott 9,9Vo-ot,mfg a kirgiz p6rttagokkdzdtt O,3Vo-ot
a bolsevikok
A n6k politikai 6s t6rsadalmi6rdekeinekmegszervez6s6re
kezdett6lnagy gondot forditottak.A forradalomel6tti korszakegyik legielent6sebboroszfeminist6ja,AlekszandraKollontaj magais bolsevik pdrttag,
k6s6bbdiplomata,a Szovjetuni6sv6dorszdgi
k6vetelett. 1919szeptember6ben a Kdzponti Bizotts6g mellett a n6k saj6tosdrdekeinekk6pviselete
6rdek6benegy ki.il6n,,n6oszt6lyt"(Zsenotgye!hivtak 6letre,amelynekszervezeteibena parasztn6kvoltak tflsflyban. Am a bolsevik pirt a n6k6rd6st
mindig csak a p6rt kereteikiizdtt szervezettmozgalomk6nttekintette,sohazdgi,,feminizmust".
sem t6mogattakkiil6n6ll6 n6mozgalmakat,az oroszors
De az eg6szszoci6ldemokr6cia
mdr keletkezdsttirt6net6tdl
kezdvef6rfidominanci6jf mozgalomvolt. M6g az 1908-asI. 1sszoroszorszdgi
Ndkongreszszusrais, amelyeta feminist6k szerveztek,csak Kollontaj nagy er6feszft6seinekkdszdnhet6en
sikeriiltmegk6sveegy kiilddtts6get,,6sszeszedni".
A FORRADALMI REND MEGTEREMTESE

A fegyveresellenforradalmatszervez6pdrtokat(pl. a kadet pr{rto| kiv6ve, a
politikai pdrtok mfiktiddsdta bolsevikoknem tiltotti{k be m6g a polgdrh6borfi
peri6dus6bansem,ugyanakkorkorl6toztr{k6speifeizdlt^dkmdga szovjetekben
k6pviseltpdrtok(eszerek,
mensevikek)
tev6kenysdg6t
is. E korldtoz6sra
r6szben
a hadi6llapotk6sztettea bolsevikokat,hiszene pdrtokvagy egyestdnyzataik
olykor val6bannem a szovjethatalmat
ti{mogatt6k.S miutdn a polgdrh6borri
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v€get6rt, a veres6getszenvedettp6rtok ldgiirest6rben talilltdk magukat.A
demokratikusp6rtok egyfel6l jelent6s m6rt6kbenelveszftett6ktOmegeiket
(ttirt6nelmitapasztalat,hogy ktilonosenott, ahol a demokratikushagyom6nyok gyeng6k, a sz6lestdmegek a ,,gy6ztesek",M er6 oldal6ra 6llnak),
m6sfel6l 1922-rea bolsevik pr{rt adminisztratfveszk6z6kkelminden pr{rt
tev6kenysdg6t
gyakorlatilagkdnnyeddnlehetetlenn6
tette.Bdr form6lisansohasemtiltottdk be a demokratikuspolitikai p6rtokat(illetve csakaz 1977-es
alkotmdnytorv6nyesitetteaz egypdrtrendszert),
r928-ig m6gaz anarchist6k
t6rsas6gais mfikodott,azonbana sztdlini fordulat els6p6rtmindenpolitikai
jellegfi szervezetet,
amelyetnem a kommunistapdrt ellen6rz6tt.
Oroszorsz6gforradalmi iltalakitilsa,a ,,forradalmirend" megteremt6se,
a
k6oszlekiizd6se6s az 6j tdmegdemokr6cia
int6zm6nyeinekmfik6d6sbehoz6sasor6n- a polgr{rh6bonisid6k utdn is - a bolsevikoktov6bbrais sz6les
tdmegt6mogatdsra
szdmfthattak.
Az a t6ny,hogy a tdmegeknem v6dt6kmeg
sem az Alkotmrinyoz6Gyfil6st,sem a politikai pdrtokat,nem v6letlenszerfi
momentumvolt, amelyetcsup6na kommunistap6rt diktatrirdj6valmegmagyafizhatndnk,hiszenez ut6bbi megszil6rdul6sa
is - mint kordbbanelemeztiik mdr - l6nyeg6benkdvetkezmdnyvolt. Az egypdrtrendszernek
ugyan
nem l6tezettelm6lete,de ann6l ink6bb volt val6sdga,t0rt6nelmi alapja 6s
szocidlis-pszichol6giai
hdttere.
A liberalizmaspuszt6ntdrt6nelmiepiz6dnakbizonyult az oroszforradalom t6rt6net6ben,ami a polgdrhdborfid6szak6bandertilt ki v6g6rv6nyesen.
A politikailag szervezettoroszliberalizmusa feh6rgdrdistakatonatisztidiktatrirat6mogat6j6vdv6lt,s a feh6rekveres6genemcsakpolitikai drtelemben
temette el, hanem mor6lisanis diszkreditillta.BAr - mint 6rintettiik - a
szocialistakoalfci6l6tszottdsszerfimegold6snak,
Lenin 6s a bolsevikvez6rkar az antikapitalistahatalom meg1rz€se6rdek6bencsak a ftildkdrd6sben
radikdlis baloldali eszereketvette be a kormdnyba,akik azonbanm6r
1918k6s6 tavaszdnfellilzadtaka bolsevikokhatalmi tfilsrilya ellen. Al6zad6s lever6sevil6goss6tette,hogy a szovjethatalom
forradalmiprogramj6t
a bolsevik pdrtonkfvtil m6s p6rt nem v6llalja.A mensevikekcentruma6s
baloldalaMartovval az 6len azonbannem fordult szembea szovjethatalommal, mert nem kfv6ntdk - Martov kifejezds6vel- visszadllitani,,a
feketeszdzas,antiszemitamonarchistaer6k r6muralm6t".Ink6bb megmaradtaka forradalomellenz6kikritikusainak,mert rigy v6lt6k, hogy az oroszorszdgiproletari6tushamarosankigy6gyul ,,a kommunistaut6pizmusbetegs6g6b6l",amit Martov1kaz,,elmaradotts6g"
kdvetkezm6nydnek
tekintettek.
A bolsevikok viszont ragaszkodtaka forradalmi szocialistac6kitfiz6sekhez
6s hatalmuk teljess6g6nek
megtart6s
6troz,arrit e c6lkitfiz6sekegyetlengaranci6j6naktekintettek.
Az el6bbiekbenjelezti.ik,hogy a bolsevikok a forradalmatmegel6z6en
nem rendelkezteksemmilyenkonkr6tgyakorlatiprogrammala gazdasilg6talakitdsdravagy a kiilpolitika kialakft6sr{ra
vonatkoz6an.Mdgpedigegyszerfi
ok miatt: nem szdmoltakhosszabb
id6reazzala lehet6s6ggel,
hogy megszildrdulhataz Inmagdbanvett, nemzetktizilegizolillt oroszorszdgiszocialista
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6llam.Hogy mit akartaka bolsevikoka forradalomm6snapjdn,6smi tdrtdnt
nemcsakrajtuk mrilott. A bolsevikoka pola val6s6gban,az term1szetesen
g6ri demokrdcia,a politikai pdrtok szabadj6t6k6nakoszt6lyszempontfkorlfitozdsdvalegyidejfileg szocidlis int6zked6sekethoztak a munk6sok6s a
legszeg6nyebb
r6tegekv6delm6ben,akik tdbbs6giikbena szovjetoszt6lydiktatriralegkitart6bbt6maszainakbizonyultak.
A szovjethatalomels6 h6napjaibana hatalom megtartdsa6rdek6bena
legfontosabbint6zkeddseka fdldosztdssalfiiggtek 6ssze.A szovjetagrdrforradalomv6giil is radik6lisan6talakftottaOroszorszdgviddki t6rsadalm6t,
6s az ij hatalom szdmfiraszocidlisb6zistteremtett,amineka jelent6s6ge
majd a polg6rh6borri6veibenmutatkozikmeg igazdn A parasztihadsereg
jelent6sm6rt6kben6ppena november8-i foldr6l sz6l6 dekr6tumnakk6szdnhet6ent6mogattaa bolsevikpdrt politik6j6t.A SzovjetekII. Osszoroszhogy a fdldorszdgiKongresszusa
azlrt mondtaki a fdld nacionalizdldsdt,
azazv6gs6 soron
osztdsnyom6n megg6tolj6ka fdld szabadad6sv6tel6t,
egy fj nagy mag6ntulajdonos
oszt6lykialakul6s6t.A fbldesririkfri6k felgyrijt6sa,az dnk6nyuralomkiszolg6l6inaklemdsz6rl6sa
stb. az fj helyzetel6tti
spont6npaben mdr 6rtelm6t veszftette.A fiildosztdsaz okt6ber
parasztmozgalomnak
rusztmozgalom6s fdldfoglal6s helyett a
rij form6t
6s kereteketkindlt.
er6s volt, mint p6ld6ul a KaOtt, ahol az ellenforradalmiszewezked1s
Iegyin t6bornok ellen6rz6sealatt 6116Don-viddken,a kul6klflzaddsokmdr
1918kora tavaszinkirobbantak.R6szbenerre,rdszbenilra vdlaszk6nt,hogy
megszervezt6k
a
6hfns6gfenyegetetta vi{rosokban,Itnin kezdem6nyez€s€re
bizottstigokat(az OKVB
,,falusi oszti{lyharc" szewezeteit,a szegdnyparaszti
1918.jrinius 11-i dela6tumarendelkezettabizotts6gokfeladatair6l).E bizottsdgoknakegyfel6l amez6gazdas6gi
term6kekneka v6rosokbaval6 felhozatal6t
kellettbiztositaniuk,miisfel6lolyan harci osztagoknak
sz6mitottak,amelyeket
be lehetettvetni a falusi szegdnyr6tegekv6delm6ben.Mindez egy:dttal6lezte is a szocidliskonfiktusokat.A gazdagparaszti
r6tegek6rdekeits6rtettea
(1918.m6jus9.) is, amely a gabon6val
szovjet6llam gabonamonop6liuma
gyakorlatilagmegtiltotta.
val6 szabadmagdnkereskedelmet
A k6osz 6s az 6hins6gkdriilm6nyei kdzdtt Oroszorsz6gban
is szi.iks6gk6ppenel6t6rbekeriilt az 6llam,,fjraoszt6" (6llami redisztribficif) szercpe.
Teh6taz oroszorsz6giagr6rforradalomv6glegesenfelsz6moltaaz fvezredes
,,6zsiai"vondsokkal,,dfszftett"tulajdoni szerkezetet.A nagybirtokosarisztokr6ciapolitikai hatalmaut6n elveszitettegazdasdgihatalmdtis. Az okt6beri forradalomkdvetkeztdbenmintegy 152milli6 gyeszjatyinafdld kertilt
rijonnanparasztihaszn6latba,6s egy olyan rij, vegyestulajdonra6piil6 mez6gazdas6glehet6s6gekdrvonalaz6dott,melyben a parasztikistulajdon 6s
t6k6sv6llalkoz6s,valamint a kozdss6gitulajdonform6k(szdvetkezetek,artyelek, kommundk)megfdrnekaz flllami gazdas6gokkal.
Ugyanakkora tulajdonform6kktiztltti harc mag6banrejtettea szoci6liskonfliktusok fegyvejelent6sr6szdnek6letk6pesres megold6sdtis. A 25 milli6 parasztgazdasdg
s6gem6r a kezdetekt6lk6rd6sesvolt, 6m akkor a szocialist6k6s kommu-
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A III. Internaciondl6
eml6kmfiv6nek
modellje
(Tatlin mfiv6nek
rekonstrukci6ja)

nistdk szinte minden irdnyzataaz 0nk6ntesszdvetkez6sperspektfv6j6ban
gondolkodott- hosszabbt6von.
Az orosz forradalom nemzetkiizihelyzeterendkfviil kedvez6tlenvolt.
86r el6nydsnekldtszott,hogy a hdbordiz6nagyhatalmakegymdssalvannak
elfoglalva, ugyanakkor gazdasdgilagSzovjet-Oroszorsz6gnagymdrt6kben
fiigg6tt azokt6l a sztivetsdgeseit6l,
amelyeka forradalomut6n szembefordultak vele. Sok szocialista(a ,,honvdd6K'6ppenrigy, mint az ,,elvontinternacionalistdk')
nem 6rtettesem Oroszorsz6gban,
sem kiilftild6n, hogy a
bolsevikok m1g a vil6gforradalom6rdek6bensem kdpesekkomoly er6ket
hadbavinni. A szovjethatalom
bels66s kiils6 izol6l6d6sarohamosnakl6tszott.A p6rtvezet6sben
6lesvita folyt. Lenin nyomdsdra1918m6rcius6ban
- a csdszdri
a Kdzponti Bizottsdgkis tdbbs6ggel- Trockij tart6zkod6s6val
N6metorsz6ggal
val6 b6ke al6ir6samellett ddntdtt.Amikor hosszasvajrid6s
ut4n 1918.mdrcius3-dnCsicsenn,a kiiliigyi ndpbiztosalfiirtaa bresztibdkd6
a legfels6pdrtvezetls,Sztrdlintkiv6ve,m6g szil4rdanhitt az eur6paiforradalom
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ktizeli perspektiv6jdban.
Buharin 1shivei(,,baloldalikommunist6k")- a b6k6t
elutasitva- egyenesen
anemzetkdziforradalom,,el6rul6s6r6l"
6s a ,,forradalmi
h6borf" sziiks6gess6g1r6lbeszlltek.
Trockij mint kiiliigyi n6pbiztoskor6bban al6 sem irta a b6k6t, mondvdn,id6t kell nyerni. Am a ,,seh6borf, se
b6ke" elk6pzel6senem igazol6dott,mert a n6metekegyszerfienelindultak,
6s rijabb 6ri6si teriileteketfoglaltakel, ez6rtis besz6lta bels6eszerellenz6k
,,tilsiti bdk6r6l".
Val6jdbana nemzetkdziszolidaritdssem voltigazdn er6s.Hi6ba hangsrilyoztaLenin mdr a hdborriidej6na nenzetktjzi szociilldemokr6cia
f6rumain,
hogy a vil6gh6bords
m6sz6rl6s
befejez6s6nek
egyetlenlehet6s6ge,
ha ,,aktil6nbtjz6 nemzetekmunk6saisajdt burzsodzi|jr* ellen fordid6k fegyvereiket". RosaLuxemburggalaz 6lensz6moskisebb-nagyobb
csoportosulds
a nemzetk6ziszoci6ldemokr6cia
balszi{rnydn(,,zimmerwaldiak")
felismerte,hogy az
orosz forradalomolyan munk6s-6s katona(paraszt)fonadalom
volt, amely
antikapitalistaterm6szet6n6l
fogva abbandrdekelt,hogy a hdborriegy eur6pai szocialistaforradalommal€rjen v6get.S rigy l6tt6k, hogy az orosz forradalom megvflltoztatja majd a nemzetktrzier6viszonyokat.A,,zimmerwaldiak" kezdem6nyez6s6b6l
n6tt ki a IIL, a Kommunista
Internaciondld(1919:
Moszkva),6m Nyugat-Eur6pdban
a forradalmihulldmeli.iltdvela munk6ssdg
szervezetttdmegeitdbbs6giikbena szoci6ldemokr6cia
mogott 6lltak.
Keleten6s nyugatonegyardntrigy v6lt6ka m6rt6kad6polgr{rikiirdk, mint
p6ld6ulKeynes,hogy a h6borria kapitalistafejl6d6segy meghatdrozotttort6nelmi form6j6nak6sszeoml6s
6t jelezte.
A bolsevikokezzelellent6tbena kapitalizmus6ltal6nos6sszeoml6sdr6l
besz6ltek.6k ugyanis- mikdzbena kapitalizmustot6lisoroszorsz6gi
6sszeoml6sdravdlasztadtak- a ,,f6lperifdri6s"viszonyokatkivetitett6ka vil6grendszer
fn. centrumorszdgana
is. Oroszorszdgban
azonbana kapitalizmusa lakoss6g
6ri6sitdbbs6geszdmdtra
val6bannem tudottsemmilyenredlisemberialternatfv6t nyrijtani,a h6borfval,a pusztul6ssal,
a nyomonisdggal
volt azonos.
LENIN ES E SZOVTETHATALOM

Kev6s politikus van, akinek tort6nelmimegft6l6senapjainkbanbonyolultabb
lenne,mint Lenin6.Fonadalmdr6s 6llamf6rfi,pirtszewez66s publicista,teoretikus6s katonaivezet6,korm6nyf66spdrtvez6r,
nohasohanem volt form6lisana bolsevikpr{rtels6embere.(Bonyolulta megft6l6se
nemcsaksaj6tok6n,
hanemmrilt 6sjelen sajdtosegybehajldsa
miatt is. Lenin er6senmegrost{lt6s
kilfgozott szellemi-politikai
hagyat6ka
6vtizedekigegyszuperhatalom
hivatalos
legitim6ci6sideol6gi6j6nak
kdzpontimagvavolt. Az dllamalakulat
6sszeoml6sa
utdna tdrtdnetir6klej6tszotl{kazt, amita politikusok,leddntdtt6kLenin szobrait, szintdnhivatalb6l,szint6nlegitim6ci6sc6lokkal.Am az a magyarulis
olvashat6kdri.ilbeliil 55 ktitetnyi Lenin-irds,amely bdrki sz6rn6r
a hozzdfdrhet6
olvasmiiny,6s az I99I uti{n el6rhet6v6v6lt rij lev6ltr{ridokumentumoklehet6v6teszikegytdrgyilagosk6pmegrajzol6sdt,
amelymentesmind a Lenin-kultusz,mind a knin-f6bia hagyomr{ny6t6l.)
Lenin 1870.6prilis 22-6n sziletett Szimbirszkbenegy tan6r csalddjdban,

463

melyben az apa (IIja Nyikolajevics Uljanov) szem6lyesnemess6gretett
szert.Rendkfviilkdtelessdgtud6,
szorgalmas
6s pontosemberhir6ben6llt.
A kultrira, a tudom6ny6s a mfivel6d6sir6nti ,,n6pies"(narodnyik)rajongdsa
fitragadtgyermekeireis. Lenin anyja is 6rtelmis6gicsal6db6l szdrmazott,
apja orvos volt. Marija Alekszandrovnabesz5lt
idegennyelveket,6s 6rtett a
zenlhezis. Ot is a nagy munkabir6sjellemezte.
Lenin le6nytestvdreiugyancsakforradalm6rokkdv6ltak, de a csal6dnagy
legenddjaterm6szetesen
a legid6sebbfiritestvdrvolt, akit kivdgezteka cdr
elleni mer6nyletel6k6szft6s6ben
val6 r6szvdtel6rt.Ett6l kezdve Vlagyimir
Iljics is a ,,gyanfs elemeK' k6z6 tartozott.Egyetemistakor6t6l hal6l6ig
egyetlennagy kdrd6s6llt 6lete6s szellemi-politikaitevdkenys6ge
kdz6ppontj6ban: a forradalom.Tdrtdnelmiteljesftm6ny6tis e keretekkdzdtt kell els6sorbanmegit6lni,hiszen mindentennekrendelt al6. De semmikdppensem
volt a forradalmdrfanatikustfpusa,6ppens6ggel
a j6zan szdmit6s6s az elmdleti m6rlegel6svalamifdledsszeegyeztetdsdre
tdrekedett.A p6rt 6s sajt6j6nak fel6pft6s6velkezd6ddtta szdzadfordul6n
Lenin tulajdonk6ppenipolitikusi tev6kenys6ge,
amelynekal6rendeltenfoglalkozotta joggal (ogi v6gzettsfget szerzetta kazanyi, majd a p6tervdri egyetemen),klzgazdasilggal,
filoz6fi6val 6s tdrt6nelemmel.
Az tlnk6nyuralomellen harcolva- trilnyom6r6sztaz emigrdci6ban- kivdltk6ppmegismertea hatalommfikdd6s6t6sjellegdt. Ki.ildnirsk6ppen
nagy
hat6ssalvolt 16 a francia forradalom6s a Pdrizsi Kommiln, 1903 ut6n a
bolsevikokat,,a prolet6rforradalmak
kora jakobinusainak"tekintette,s emiatt mint ,,kispolg6riforradalm6rt"olyan ki.iltinbtiz6forradalmdrokt6madt6k
6t, mint Plehanov6s Trockij.
A mensevikekkelszembenmindig az oroszfejl6d6s6s az orosz kapitalizmus saj6tosvon6saithangsrilyozta,a narodnyikokkalszembenpedig a
kapitalizmusfejl6d6s6nekegyetemessdgdt
€s az eg1szvil6grendszeffevonatkoz6 kdz6s von6saitemelte ki, kOvetvea marxi elemz6slogik6j6t.
Nem hitt a szlavofil gondolkoddssztereotipidiban,
mint
de a parasztsdgot
forradalmier6t vette szimitdsba,elt6r6ena mensevikektdbbs6gdt6l.Bdr
nem volt filoz6fus, de annyiraaz6rtkiismertemag6tkora filoz6fiai vit6iban, hogy mint pdrtteoretikus- gyakorlatic6ljainakmegfelel6en- fogalmilag differenci6ltantudta kifejteni elmdleti 6s politikai 6ll6spontj6t.
Semaz emigr6ci6ban,semotthonnem vonta ki mag6ta p6rtmunka-gyakorlatias" r1sz6b6lsem:levelezetta pirtmunk6sokkal,brosrir6katcsomagolt, munk6sokkaltaldlkozott.Kiildndsenelem6benvolt, ha munk6soknak tarthatottbesz6detb6rmelyeur6paiorsz6gban,ahol megfordult.Plehanovvalellent6tben,az els6 oroszforradalomhirdre Oroszorsz6gba
utazott. A forradalom alapvet6 tapasztalataitelemezvemdr akkor tisztflba
keriilt az oroszorszdgiforcadalmifolyamat alapvet6k6rd6seivel:a munk6s- 6s parasztmozgalmak
a fegyveresfelkel6selke0sszekapcsol6d6sa,
riilhetetlensdgea cdrizmusv6glegeslegy1z1se6rdek6ben,a polg6ri 6s szocialista forradalmakfeladatainakkombin6ci6ja,6sszefon6d6sa,
a szovjetek
mint a munk6sdnigazgatds
intdzm6nyei,a forradalomnemzetkdzijellege.
464

Vagyis Oroszorsz6gaz egyenl6tlenfejl6d6skdvetkeztdbenelkezdhetia forradalmat,de azt a ,,legfejlettebb"orszdgokbankell kiteljesfteni6s befejezni
- v6lte Marx alapjr{n.
86r Lenin a kapitalista civilizdci6banldtott dsszemberi6rt6keket,kiil6ndsenlenyfigdztea technikai 6s munkaszervezdsi
fejl6d6s,de ez igazdb6l
csakmint a szocialistaforradalomfelt6teleinekl6trehoz6jadrdekelte.Sohasem m6lyedtel a kapitalistatdrsadalomszociol6giaielemz6s6ben.
K6zgazdas6git6ren mindenekel6tt,,az imperializmusmint a kapitalizmuslegfelsf
6s teriiletifjrafeloszt6siban,
azaz
foka" (1916)drdekelte.A vil6g gazdasdgi
a h6borrikbanis azt a t6rt6nelmilehet6s6getvette 6szte,hogy a t6ke 6s a
hatalommegb6nul6sa
m6dot ad a munkdsmozgalomnak
arra,hogy saj6tkez6be vegye a termel6eszkdzlkfdldtti ellen6rzdsta politikai hatalommegh6dft6safd6n. A polg6ri demokrdci6ta fejl6d6smagasabbfok6nakrekinrette, mint az dnkdnyuralmat,
de sohasemgondolta,hogy a munk6smozgalom
c6lja - ki.il6ndsk6ppen
Oroszorszdgban,
ahol hidnyzottb6rmif6ledemokratikus polgdrsdg- a polg6ri demokrdcialenne,amelyeta ,,megvdsdrolhat5s6gszabads6gak6nt"
irtle. Ez ut6bbit eszktjznektekintettea munk6sdemokr6cia megval6sft6sa
6rdek6ben,amelynekalapprobldmdjdtaz Alta* dsforradalom cfmfi brosriftjfiban vilzolta fel (1917. szept.).A szovjetekben,
vagyis a munk6s-,panszt- 6s katonatan6csokban
a termel6knek,az 6llampolg6roknakazokataz intlzmdnyeit l6tta, amelyekdemokratikusv6laszt6soknyom6n egy alulr6l felfeld ki6giil6, t6rsadalmilagellen6rz6tt
hatalommd(,,f6l6llam") konstitudl6dnak.Igy a tdrsadalomt6lktil6n6ll6,
azon 6l6sktjd6bi.irokratikusszervezetnem jdhetne l6tre. A t6k6sekkisajdtitflsa6s a r6gi biirokratikus-dnkdnyuralmi
6llam felsz6moldsavezetne
a szocializmushoz.
A tort6nelemazonbana val6s6gban6ppennem ennek a k6rd6sneka
realizfllilsdtdllitotta Lenin tev6kenys6g6nek
kdz6ppontji{ba,hanem - legal6bbis6 l .gyft6lte meg a forradalmihatalomb6rmi 6ron val6 megtartds6t
mindaddig,amig a nemzetkdziforradalomki nem htzza Oroszorsz6g
k6tyfba ragadtszeker6t.1917okt6berdt6lLenin mindenpolitikai d6nt6serigy is, mint a N6pbiztosokTan6cs6nak
elndke6s rigy is, mint a pdrtelismert
vezet1je- a szovjethatalom,,elkUlontiltform6ban" val6 meg6rzdsdreir6nyult. A polgdrhdboniperi6dus6bana forradalmi hatalomfenntart6sa6rdek6ben- 6s nem szemdlyihatalmiambfci6kmiatt - sohasemhezitillt a vor6s
terroralkalmazdsa
tekintet6ben.
Nem riadt visszaa gazdagokmegf6lemlit6sdt6l,a tfszszed6st6l
sem.
Lenin mindenkora forradalom6ltal6nos6rdekeib6lindult ki, s minden
r6szk6rd6st
ebb6l a szempontb6l
m6rlegelt.Szem6lyes
hitis6giiigyek nemigen foglalkoztattilk,politikai ellenfeleivelszembenirendkivtil 6les,legtobbszdr mar6angrinyoshangv6tel6t
is a politikai c6lszerdsdg
dikt6lta.M6g az
elleneelkovetettmerdnyleteket
is szigorfianpolitikai szempontb6l
elemezte,
t6vol 6llt t6le a szem6lyes
bosszri(ebb6la szempontb6l
6ppenSzt6linellent6te volt). Politikusigyenges6gei
ktiztjtt tartjdk szdmon,hogy ha valakivel
szimpatizfllt,akkor bizonyosnaiv hisz6kenys6ggel
viszonyulthozz6,fgy volt
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V. Uljanov (Lenin)
korabeli plakdton

lehets6ges,hogy a Kdzponti Bizotts6gtagja lehetetta hdborf el6tt egy m6r emlftett - Malinovszkij nevfi titkos rend6riigyndk,akit 1918-banlepleztek le 6s v6geztekki. Lenint, aki egy6bk6nthajl6kony6s felk6sziilt diplomatais volt, ami kideriilt p6lddula bresztib6kevagy a rapall6i egyezm6ny
jellemezte.
pi{rtpolitikaii.igyekbenegyfajta,,szektarianizmus"
megkdt6sekor,
Ha kor6bbi elvbar6tj6r6lrigy it6lte meg, hogy az a ,,rossz"ir6nyvonalhoz
csatlakozott,kim6letleniil elhatdrol6dottt6le, de a ,,megt6rtbdr6nyokat"
Ebb6l a szempontb6lszinteparadigmatikus
mindig szfvesenvisszafogadta.
Trockijhozval6 viszonya,akivel az emigrdci6s6vekbenegymdstmindennek
elmondt6k,de nem l6v6n haragtaft6,a forradalomutdn a vit6k ellen6reis
kitffn6 emberi kapcsolatjtltt l6tre kdztittiik.
Kifejezettenpolitikai t6ved6seikdzdtt tartj6k szdmon,hogy az els6 dumav6lasztdsokidej6n a bojkott-taktikdtvillasztotta,de enn6l srilyosabbhimellett
b6nakl6tszik,amikor l922-benegy sor nevesdrtelmis€gisz6'mfrz6se
hiszena polg6rrosszmodelljdterdsitette,
foglalt 61l6st.
A,,politikacsin6l6s"
hdborfnak m6r v6ge volt. Bar6taival6s elvbar6taivalszemben6ltal6banseMartovot
gft6k6sz6s tiirelmesemberk6ntviselkedett.A mensevikekvez1r€t,
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emberilegtal6n mindenkindlkdzelebblrezte magdhoz,de a politikai szakftds a bar6ts6gmegszakad6sdval
is j6rt. Lenin erkdlcsilegmegengedhetetlennek tartottaaz elvtelenkompromisszumokat.
Szdmaraa ,,legelvtelenenebb"
kompromisszumis, pdld6ul a vtjrdsdketlegyilkol6 finn miniszterelnokkel
val6 k6zfog6sa,r6szevolt egy magasabbpolitikai iigynek. Az ilyen ,,k6zfog6st" nem pr6b6ltamori{lis vagy ideol6giai6rvekkelal6t6masztani.
A pragmatikusk6nyszertannaktekintette,ami volt.
Lenin hal6l6igegyetlenpolitikai vezet6tsem zdrtakki a p6rtb6l, a politikai vit6kat mindig politikai d6nt6sekkelzirtdk le, aminek term6szetesen
voltak adminisztratfvkdvetkezmdnyei.Sztdlina KB 6ll6spontj6valvitatkoz6
embereketszeretteviddkre 6thelyeztetni.Lenin viszont Buharint, a ,,baloldali kommunistdk"vez1rlt, akivel a bresztib6kekot6speri6dus6banvagy a
szakszewezetekszerep616lzajl6 diszkusszi6idej6n, L920v Eg6noly,,v6res"
vitdkat folytatott, ,,a pdrt kedvenc6nek"nevezte,b6r elm6letimunk6it tdbbnyire 6les kritik6val fogadta.
A nemzeti k6rdds tekintet6benszdmosvit6ja volt Rosa Luxemburggal,
Buharinnal,Pjatakowal6s m6sokkal,mert a forradalomgyakorlatiharcaijegy6ben soha nem adta fel a nemzetekdnrendelkez6si
nak c6lszerfis6ge
jog6t. Vagyis elismerte,hogy a nemzetekbnrendelkez6si
jog6t is al6 kell
rendelnia szocializmus6ltal6nos6rdekeinek,_de
a gyakorlatic6lszerfis6g
miatt a jelsz6telvetnisohasem
volt hajland6.Ugy v6lte,hogy az elvi elutasft6sa szovjethatalmata cr{ri dnkdnyuralom,,egy 6s oszthatatlanOroszorszdgdnaP'sovinizmusdrarontandle. A h6borf idej6n Lenin Svdjcbansz6mos referdtumotk6szftett,amelyekels6kdntjelezt6k (RosaLuxemburggal
6s Karl Liebknechttelegyi.itt),hogy a nemzetkdzimunkdsmozgalomban
a
szoci6ldemokratdknak
volt egy kis csoportja,amely ,,a h6borrit kezdett6l
igazolhatatlanimperialistarabl6hdborrinak"bllyegezte.A h6borritdmogatilsa miatt a IL Internacion6l6r6lels6k6nt Lenin dllitott ki halofti bizonyitvi{nyt. A IL Internacion6l66s 6ltal6bana ,,szocidldemokr6cia
6rul6s6t",
vagyis azt, hogy elutasftottdka szocialistaforradalomeur6paimegval6sft6sdt, tflnyom6an szubjektivtlnyez1kkel magyarilzta,ami bizonyos6rtelemben saj6t tisztdnliltdsdtis korl6toztaaz orosz forradalomnemzetkoziperspektfvdit 6s igy bels6 lehetds6geittekintve is.
I9L7. fiprilis 3-6n t1rt haza.A Finn pdlyaudvaron,ahol rigy fogadtdk6t
a munk6sok6s a szocialistavezet6k,mint az oroszorszdgi
munkr{smozgalom
legjelent6sebbvezdr6t,a tbbbi vez1r elklped6sdreLenin mdr akkor a szocialistaforradalomperspektfv6j
6tvdzoltafel. Meg volt gy6z6dvearr6l, hogy
az I9l7-es 6v az az esztend6,amely6rt6rdemesvolt 6lnie. 47 €vesenkertlt
bele az oroszorszdgipolitikai 6let centrumdba,a forradalmi mozgalomkiterjed6s6velpi{rhuzamosan.
Elemz6sei6sszefiigg6k6pet adtak a tdrsadalmi
6s oszt6lyer6viszonyok
hazai6s nemzetkozidinamik6j6r6l,a lehetsdges
fejl6d6si utakr6l. Aprilist6l okt6berig fokozatosanaffa a konkhizi6rajutott,
hogy a forradalomtfl6l6s6re az egyetlenes6ly,ha - a tomegekbalra tol6ddsanyom6n- a szovjetekbent6bbs6gbekerUltbolsevikokvezet6sdvelmaguk a szovjetekragadj6kmeg a hatalmat.De a hatalommegtart6s6nak
d6nt6
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szervezetigarunciiljiltabbanl6tta, ha ,,aproletaridtusdiktatrir6j6t"fenntartds
n6lkiil elfogad6politikai er6kb6l,gyakorlatilaga bolsevikpdrt k6pvisel6ib6l
6ll a szovjetekkorm6nya,a N6pbiztosokTan6csa.
Lenin elemz6seiben
az dllamhatalom6s bennea p6rtok konkr6t mfikdd6se gyakorlatilagkidolgozatlanmaradt,s a k6s6bbiekbensemtisztdztaegydrvagy tdbbpdrtrendszerhez.
telmfienviszonydta politikai egypdrtrendszerhez
hagyott,
az alapjdbanaz okt6ber
az
ut6korra
Amit ezen a t6ren elm6letileg
a demokr6meg.
Eszerint
a
szovjethatalom
el6tti elemz6seiben
form6l6dott
p6rtoknak
politikai
ninaz
elkiildniilt
cia olyan kdzvetlenform6ja,amelyben
harcok
ktizepette
a
polgr{rh6borf
kimdletlen
csen helye. A
v6rdzdn6ben,a
formig
a
p6rt
bolsevik
tdrt6nelmiszerep6tmindaddigddnt6nektekintette,
radalom nem terjed tril Oroszorszdghatdrain
Nyugat fel6. A pi{rtbanLenin
egyfajta szervezetigaranciiltl6tott arra, hogy p6tolja azokata hi6nyz6 tdrk6pess6get6nelmi komponenseket,ddnt6enazokat a szervezeti-kultur6lis
ket, amelyek, ,,rninthogyanalfab6tdkvagyunk", ,,hi6nyoztak"a tdrsadalmi
Igy Lenin szdmdraa
tomegekgondolkod6s6b6l,
cselekvdsik6szsdgeib6l.
a szocializmusis mint - a piaci 6s pdnzhadikommunizmus
bevezet6s6vel
gazdfllkoddson
kdzvetlenkiel6gft6sdre6piil6 termetrill6p6, a szi.iksdgletek
l6si m6d - politikai aktusokkalbevezethet6tdrsadalmiforma jelent meg.
a
BogdanovbirLlataellen6reL920vdglig kijvetkeztesen,,megideologiz6lta"
k6nyszerint6zked6sek
sorozatdt,mintha azok elvezethettekvolna a szocializmushoz.A hadikommunizmusv6ls6g6nakidej6n, 1920-21elej6n kezdett
el azon gondolkodni,hogy az oroszforradalomegyedtilmarad6saeset6na
forradalom,,sz6mospolg6ri von6st" vesz magdra.Ugy tfinik, Lenin al6bepolitikai kovetkezm6nyeita hacsiilte az 6llam gazdasdgibeavatkozi{sdnak
6b61.
talmi intdzm6nyekbiirokratiz6l6ddsaszempontj
beveteoretikusaa NEP,az rti gazdasdgpolitika
Lenin mint a szocializmus
fel, amelybena ti{rsadalmi
zet6s6velegy olyan vegyesgazdasdgk1pltvdzolta
szektora,vagyis
a kozdss6gitermel6s6s ,,6nell6t'{s"
szektor(az dntev6kenys6g,
versenyben
6ll, s az el6bszemben
egyfajta
a szovetkezetek)
a magdnszektorral
(,,a
n1p
i{llama") gy1zelmdnek
felfegyverzett
bi
lehet6s6g6t
a szovjet6llam
mindaddig,
amig ,,az
az adott ellens6geskdrnyezetbenis fenntarthatja
eur6paiproletari6tusis saj6tkez€beveszi a hatalmat".Am 1921-benez a
felt6telezds
mi{r nem volt redlis.Eppens6ggel
a nemzetkdzipolitikdbanegy
jobboldalifordulatlehet6s6ge
meri.iltfel I922-23-ban,amit m6g Lenin 6let6benaz olasz fasizmushatalomrajutdsa jelzett a leg6lesebben.
Lenin egy6ltal6nnem volt feltfin6 szem6lyis6g.Amikor p6ld6ul Szt6lin
6let6benel6szijrtal6lkozottvele,meg is lep6ddtt,hogy mennyire,jelent6kelviseldsejellemezte,de egy6ltal6n
telen". Nagy munkabir6s6s a neh6zs6gek
nem volt aszk6ta.Fiatalkor6t6lnagyonszeretettvaddszni,sakkozni,szerettea
komolyzen6t,mindenekel6ttBeethovent.Rajongotta klasszikusorosz irodasokrabecsi.ilteSzaltilom6rt,kiiltinosenTolsztoj6rt,irt is parasztihrazolilstr6l,
a ,,forradalmidekov-Scsedrint,6s ki.ildndsenvonz6dottCsemisevszkijhez,
fal6ra. Lenin
mokrat6hoz",akinek kdp6t kifiiggesztettedolgoz6szobdjdnak
6s a ,,modern"
tdbb nyelvenolvasott,frt, ismertea nyugati kozgazdasdgtant
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filoz6frdt, nagy hatdssalvolt rd a francia felvil6gosod6s,6s term6szetesen
Marxot bet6ve tudta. Mint harcias ateista,ki.ildndsenMach 6s Avenarius
"
,,szubjektfvidealista"munk6ivalpolemiz6lt(,,empiriokriticizmus ).
Ugyanakkor fenntart6saivoltak az avantgdrdmfiv6szetekkelszemben.
Lenint a mfiv6szetk6rd6seibenis jellemeztea tradici6k irdnti bizonyostisztelet, egyfajta ,,konzervativizmus".
Elt6velyeddsnek
tekintetteaz els6 orosz
forradalom utdn az,,istenkeres6k"6s ,,isten6pft6k",kdztiik Anatolij Lunacsarszkijszellemiftkeres6seit.De ezek a vit6k sem vezettekemberi szakitdshoz,mik6ppenGorkijjal vagy Bogdanovvalval6 gyakori vitdi is megmaradtak tisztdnpolitikai sikon. Bogdanov,,proletkultizmusa",az 6n6ll6 prolet6r oszt[lykultrira abszolutizdltfelfog6saa magatdmegmozgalmiaspir6ci6ival ink6bb politikailag taszftottaLenint, mivel a pi4rtonbeliili egys6g
kikezd6s6neklehet6s6g1tl6tta benne,de ideol6giai tartalma sem igen tetszettneki, mert abbanis egy elvont avantgardizmus
megnyilatkoz6s6t
l6tta.
E k6rd6skdriil k€s6bb,a 20-as6vekbennagy vita folyt, tdbbekk0z6tt Trockij 6s Buharinr6szv6tel6vel.
Lenin - mindenellenkez6hireszteldsellen6re- nem volt prfid. Egy id6ben - a dogmatizmuspriid6ridjamiatt - nem illett besz6niarr6l, hogy gyeng€d €rzelmi szfllak ffrztlk InesszaArmandhoz, a francia szdrmaz6s(t.
forradalmdrn6h6z,akivel a n6k6rd6sr6l,a szabadszerelemproblematik6j6r6lis
levelezett.Politikai 6s emberikapcsolataiban
az az erkdlcsi imperativusvezette,hogy a tdrt6nelmet,a vil6got, Oroszorsz6gotvagyak6r egy falu 6let6t
a szeg1ny-gazdag
alapvet6ellentdtb6lszemldlte.Abban a hitben halt meg,
hogy a szovjethatalomt6rsadalmibdzisaszili{rd,mert a szeg6nysdg
tdmogatdsdt 6lvez| s a polgdrhdbonis gy6zelem tapasztalataialapj6n fgy v6lekedett, hogy a forradalmi hatalomki.ils6er6 6ltal nem verhetdle, ,,csaksajdt
hib6i" kdvetkeztdben
omolhat6ssze.
Att6l azonbannagyontartott, hogy a bolsevik hatalmi eliten beliil ideol6giai-kulturdlis 6s szem6lyi-hatalmiokokb6l mindent elpusztft6szakadds
kdvetkezhetbe. Lenin tudatosanszemben6llt saj6t szem6ly6nekkultikus
megkozelftdseivel.
Ugyanakkorszem6lyis6ge
hordozottvalamitaz orosztbrt6nelempaternalistatradfci6ib6l,ami kifejez1ddttabban,hogy magais hitt
egy bizonyosfokig a ,j6tev6 hatalom"val6s6g6ban.
M6sfel6laggasztotta,
hogy a hatalomt6rsadalmiellen6rz6s6nek
lehet6s6geigyengiiltek,a szovjetek biirokratizill6ddsagyors l6ptekbenhaladt.Bdr ennekpontosanl6tta objektiv alapjait, a folyamatotszemdlyeskudarck6ntis meg6lte.Mik6nt azt a
probl6mr{tsem tudta megem6szteni,
hogy nem tal6ltameg a politikai ellenz6k fennmaraddsdnak
intdzmdnyi6s mozgalmikereteit.
Betegs6ge
srilyosbodds6val
6s a politikai 6letb6lval6 kiszorulds6val
p6rhuzamosana pdrtkongresszusokhoz
frt leveleib6l,megjegyzdseib6l,
tdred6keib6l kideriilt, hogy Lenin tiszt6banvolt a ,,szdvetkezeti
szocializmus"biirokratikuselkorcsosul6s6nak
tendenci6ival,i{m azontril, hogy Szt6lin levdlt6s6tjavasolta a XII. p6rtkongresszusnak,
amely 1923 tavaszdntilt ossze,
mds gyakorlati lehet6s6genem kindlkozott. Hogy mindebben 6 maga
mennyibenvolt politikailag ,,hib6s",az egy6n6ll6 elm6leti6s tdrt6netielem-
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zdst6rgya.Egy bizonyos,hogy a tdmegdemokr6cia
int6zm6nyeinekszerep6t
hangoztat6fin. munkdsellenzdki
csoportosuldsokkal
szembena p6rtonbeliili
politikai harcokbaninlcdbbazokkal kdtdtt politikai ,,paktumot",akik a hatalmi mechanizmusokmfikddtet6s6nek
pragmatikusmestereivoltak. Nem
v6letlenaz sem,hogy Trockijjal, a forradalom,,mdsodik
ember6vel"is akkor
vdltak felh6tlenn6politikai kapcsolatai,amikor Trockij hadi.igyindpbiztosk6nt, a katonai vagy gazdas6gi,,fronton" forradalmi szewez6k6nttfint fel,
nem pedig politikai strat6gak6nt.Lenin L924. janufu 2I-6n bekdvetkezett
hal6lakor(a hal6l oka: agy6rszkler6zis)
a ,,strat6g6k"(Kamenyev6s Zinovjev, Trockij 6s Szt6lin,Buharin 6s Preobrazsenszkij)
mdr vfvt6k harcukata
,,lenini 6rdksdg6rt",mindenkia magam6dj6n6rtelmezveazt, amelyegyrittal
jelezte,hogy a szovjet fejl6d6s alternativ6inakelddnt6s66rtegyre €lez6d6
bels6 pdrtharcokkdvetkeznek.Hogy a ,,v6geredm6ny"
akiir a kdlcsdndsleszdmol6sigis elmehet,aztLenin taldn mdg hal6los6gydnsem sejtette.lgaz,
Szt6lin, ,,a nagyoroszgyerzsimorda"(nagyoroszfogdmeg)m6g Lenin felesdg6t,NagyezsdaKrupszkajdtis s6rtegette,
de Vlagyimir Iljics a legs6t6tebb
6lmaibansemgondolhatottarta aleszdmoldsra,
amelya 30-as6vek m6sodik
fel6benlezajlott.
A FORRADALOM
MUVESZETE
Az illegalit6sbanmfik6d6 orosz politikai pdrtok, forradalmi mozgalmak6s
szervezetekvezet6i,,megj6solt^{k"a szdzadfordul6n,
hogy Oroszorsz6gban
nagy politikai v6ltoz6sokv6rhat6k,amir6l nemcsaka gazdaslgidtalakuldsok
dinamikdja6sa t^'{rsadalmi
vdls6gokdnlehettekmeggyflz6dve.
Az oroszkultfra
nagyjai6s a 19. szdnadutols6harmad6ban
kialakul6fonadalmiszervezetek
a
20. szizadeleji eszerterroristacsoportokig,Herzent6l,Nyekraszovt6la terroista Gersunyiigvagy a man<istaPlehanovig6s Leninig mindenki €rezte:az
bnkdnyuralomfdldtt a ttirt6nelemmeghfzta a l6lekharangot.E probl6ma
tdrsadalmitudatosftdsaOroszorsz6gban
mindenekel6ttaz irodalomrahdrult.
Ott, ahol nem l6teznekleg6lis politikai szervezetek,ott, ahol a f6lelem,
a megf6lemlftetts6gilthatjaa mindennapokat,a mfiv6szet,az irodalom ki.il6n6s t6rsadalmi pozici6ba emelkedik. Oroszorsz6gban
mindaz az irodalombanment v6gbe,ami m6sutt,a centrumorsz6gokban
a polg6ri nyilvdnoss6g, a nyilt politikai vit6k rdszlv! vdlt. Enyhe trilzdssalazt mondhatn6nk,
hogy Oroszorszdg
az irodalomban6lt. Az irodalomszerep6r6lsz6lvaTbrdk
Endre ezt a t[rsadalmibe6llft6d6stigen pontosanfoglalta ossze:
,,Az oroszirodalomb6lDosztojevszkij,Tolsztoj 6s Csehovavatkozotta
leghat6konyabban
a vil6girodalom menet6be,Dosztojevszkija klasszikus
reg6nymegrendft6sdvel,
Tolsztoja beteljesitds6vel,
Csehova hagyom6nyos
dr6ma>>megsemmisft6sdvel<.
Az els6 az emberszabads6g6r6l,
a m6sodikaz
igazs6gossdgfr6l,a harmadik a l€tez6 tragikomikumdr6lgondolkodva,az
irodalom szerepdtaz elklpzelhet6hatilrdig fokozta. Altaluk fon6dott bele
el6szdr magaaz orosz sors is az illtaldnosemberi sorsba,az izolilltsdgb6l
kitdrve az egyetemess6gbe.
Az irodalomnakez a szerepea nemzetil6tben Oroszorsz6g19. szdzadi
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helyzet6b6lfakadt. A20. szdzadelej6t6lm6r nem az irodalom(6s a bdlcselet) kapcsoltaOroszorszdgotaz emberis6gl6tk6rd6seihez,
hanem a politikum: a szellemi 6nkifejez6stszuver6norosz t0rt6nelmicselekv6skdvette.
1917-benaz Okt6beri Forradaloma mag6nyos,a tdrt6nelemb6lkiszorftott
6s megosztottOroszorszdgotttirtdnelmetteremt6,egys6gesOroszorszdgg6
formdlta.Ebbena folyamatbanmegv6ltozottaz irodalomfunkci6ja. Befejez6d6tt klasszikuskiildet6se,hogy felkeltse a nemzetibfintudatot6s az 6nmegv6lt6sl6gkdr6t.Megszfint szdmdramint hajt6er6az oroszlltezds 6rtelm6nek a keres6se,ami Gogol 6s Tolsztoj kdzdtt 6ti6rta 6s vil6girodalmi
6rt6kkd hevitette az oroszreg6nyt.A fonadalom e szerep6s a felel6ss6g
vil6g6b6la c6lszerfis6g,
a kdteless6gek
vil6g6bavonzottaaz irodalmat:6l- 6sszefolam 6s mfiv6szetegym6shozhajolt, majd - nagy 6ltal6noss6gban
n6dott a kollektfv t6rsadalmi-politikaieszm6nyben,"
Itt csak egyetlenvonatkozdsban
lenne tani{csos6vatosabban
fogalmazni.
Miel6tt ugyanisa mfiv6szet6s az irodalom,,6llamosod6sa"
vdgbementvolna,
a ,,forradalmakkor6nak" mfiv6szetedj hull6mk6ntszabadon6radt- elkalandozvaafantdniav6gtelenritjain - a forradalom6ltal meg6lmodottjdv6be, amikor mindenki mfiv6sz 6s mindenki mfr6lvez6.Bi{r e kalandoz6sokkora rdvid
ideig tartott csup6n,vil6gttlrt6nelmihatrfsaanndlm6lyebb6s kiterjedtebb.
Teh6t a forradalommint a tOrt6nelemben
saj6tos,kivdteles,,csricspont"
lej6tsz6dotta kultrira 6s a mfiv6szetekteri.ilet6nis. S6t, mint l6ttuk, a mfiv6szetekbizonyosszempontb6lmeg is el6zt6k,,,el6k6szftett6k"
az 1917-es
politikai esem6nyeket.Az 1905-1907-esfonadalom buk6saut6n a mffv6szek egy csoportja,;66rzett" arra a fejlemdnyre,hogy valami rij kezd6ddtt
Oroszorsz6gban,
hogy a c6rizmusfelszini gylzelme ellendresincsvisszatdr6s a r6gi tradicion6lisvil6gba.A mfivdszek,l6tsz6lagelfordulvaa politikdt6l, tdmegesenhozt6kl6tte azokataz fufinyzatokat,
amelyekszakftottakminden r6gi, hagyom6nyos6brdzol6ssal,
stflussal6s vil6gl6t6ssal.Ugy tfint,
minthamegtagadt6kvolna forr6saikat.A gyakorlaticselekvdsszintj6reemelt6k a mfiv6szetet.Majakovszkij l9I6-ra, Hlebnyikov I9t7-re j6solta a forradalmat.Az avantgardizmus
alakj6bana forradalomel6bb gylzdtt a kdlt6szetben6s a kdpz6mfiv6szetben,
de a zendben6s a szfnhdzbanis, mint a
politikai osztdlyharcteriilet6n.A kezdem6nyez6,
a,,h(r26"mfiv6szeti6gk6ts6gteleniila fest6szet,a grafika volt.
A mfiv6szeknekval6ban sziiks6gi.ikvolt a forradalomraprakticista 6s
dtvitt 6rtelembenis: a forradalomhivta dletreugyanisazt a tdmegeskoz6ns6get,amelyhezsz6lni kfvi{ntak,s amely 6ltettekfs6rletez6kedviiket.Tal6n
6k tudtak legnehezebben
megb6ktilniazzal,hogy a ,,vil6gfelfordul6s"helyinemzetikeretekkozd szorult.A mfiv6szeka munk6s-6s katonaszovjetekkel
egyiitt els6nek 6pitett6k ki a demokratikusint6zm6nyihad6ll6sokat,azaz
saj6tOnk6nteskbreiket, bdnyzataikat,szervezeteiket
a maguk sz6m6ra,s a
legtov6bbis tartottak ki v6delmiikben.Amennyivel a mfiv6szekhamarabb
kezdt6ka forradalmat,annyivalk6s6bbfejeztlk be: megpr6bdltakbehatolni
a t6rsadalmatbilincsbentafi6, 9zer6ves"hagyomdnyrendszerbe.
Bekdszonttitt Oroszorszdgba
is a modern,amely azonban- akdrcsakmagaa szovjet-
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hatalom- azonnalkdzoss6gi,szocialistac6lokkal l6pett fel polgr{rieredete
ellendreis. A mfiv6szetekter6n nyilt el6szdrlehet6s6garra, hogy az als6
ti{rsadalmicsoportok6s a n6k egyenjogri6s elvileg egyenrangriemberk6nt
jelenjenekmeg, rigy is, mint mfiv6szek6s rigy is, mint fibrdzolt6llampolg6rok, mint kdz6ns6g.
Annak ellen6re,hogy a realista mfivdszetintegr6ltaaz eur6pai modernb6l- a francia impresszionizmust6l
a szimbolizmusig- mindazt,ami
6letk6pesnekbizonyult, az els6 igazi ,,forradalmi szint€zist"az avantgar
dist6k hoztik l6tre, fj min6s6gg6emelvea n6pi mfivdszetetis. A 10-es
6vekbenmegszervez6d6
fj iskoldk legnagyobbk6pvisel6ia szovjetkorszak els6 6veiben, lvtizedlben is vezet6 szerepetjdtszottak:Malevics,
ChagaII,Tatlin, Rodcsenko,Szandomirszkaja,
Petrov-Vodkin,Szarjan,FiIonov 6s m6sok.E mfivdszeka ndpetnem valamif6leabsztrakci6ban
,,festettdk
meg", hanemval6di mfiv6szetiiket,kfs6rleteiket,a folkl6rt 6s a mes6tszfvt6k magukba.
A kiil6nbdz6 iskol6k harca a forradalom rdvid peri6dus6banenyhiilt,
hogy azut6n k6s6bb a radik6lisanmegv6ltozottkdri.ilm6nyekkdzOtt ki-ki
megvivja a maga csat6j6taz egyre kiterjed6 6llamhatalommalszemben.
Lesznekvesztesek,s lesznekolyanok,akik magukvdlnak a hivatalos6llami
mfv6szet k6pvisel6iv6. Goncsarova, Chagall6s Malevics ktilfdldre tdvozik,
Majlkovszkij dngyilkoslesz.
Am a forradalmi 1vtized(I9I7-L927) vil6goss6tetteiaz analfab6tizmusb6l kiszabadul6n6ptdmegek6s a mfiv6szetk6zdtt a legterm6szetesebb
bels6
kapcsolatj6het l6tre mindenfajtahatalmikdzvetit6sn6lkiil. Az oroszorszdgi
n6pek els6k6nt 6lt6k meg a nemzeti felemelked6stegy olyan forradalom
nyom6n, amelyet saj6t tort6nelmi teljesftmdnyiiknektekinthettek.A vil6g
azonnali6talakfthat6s6ga
mindennapi6lm6nyk6ntrdgzUlta t6rsadalmipszichikumban.Ezt a gyakodatiasviszonyt fejezteki Tatlin egy hfres,metafo472

rikus gondolata,amelyeta futuristdkhozirt leveldbenhangsrilyozott:,,Mindegy, hogy r6gi vagy rij, hasznoslegyen."
az evil6giA fonadalom ugyanakkora gyakorlatiassdgot
dsszekapcsolta
Ennekmegfelel6envonz6dtaka monus6ggal,,,a n6p mindenhat6s6g6val".
(emllkezzink a francia forradamentalit6shoz,a dekoratfvilnneps€gekhez
lomra is!), a munk6t,a termel6stkoz6ppontba6llit6 mfivekhez.A forradalom
felszabaditottaaz alkot6k 6s a befogad6kfantdzitjdt. M€g a polg6rhdborri
legsflyosabbharcainakperi6dusdban
is jelen volt a mfiv6szetminden6ga.
A magaagitativ 6s propagandaerej6vel
k[ldndsen a plakdtmfiv6szet
6s szinhia gyakorolt6ri6si tdmeghat6st.A katon6kat6s a mfv6szeket,,mozgat6"
vonat, a nagy terek 6s utci{k vdltak a mfivdszet6s a t0megek tal6lkoz6
terepeiv6.A mfiv6szeti6gakrendkivUligyorsas6ggalterm6kenyitettdkmeg
egym6st.Az orosz szinhdza magam6ly gydkereivelfelszfvta a design, a
plak6tmfiv6szet6sztdnz6seit.A 10-es6vek futurista szinhfrzaa forradalmi
tdmegszfnhdzban
is kibontottalehet6s6geit.
A forradalomszinhdzaa tomegj6t6k keretei ktiztltt a dolgoz6 embereklak6teruleteit,olykor munkahelydt
6s magukata n6z6ketis bevontaa jdt€kba.At6lhet6vdvdlt a fronton aratott
gydzelem,az rij k6zoss6gi6letm6d (,,a vil6gkommuna"),kozds 6lm6nny6
v6lt az rij vil6g sziiletdse,amelybena vfigyak szerint az embereka kdz6s
boldogul6sc6lj6b6l kozdsendolgoznakminden kiils6 hatalom k6nyszere
n6lkiil, csak saj6t szi.iks6gleteikre.
De eg6szenrij mfiv6szeti69 is sziiletett- a forradalmiplak6t- a nyomda
6s a t6megpropaganda
6sszetal6lkoz6sa
sor6n.A leghiresebb,,alapft6atya"
magaMajakovszkijvolt, aki az OroszorszdgiTdviratihoda legfrissebbhirei
alapjdnk6szitettMaljutyinnal, El Liszickijjel €s mdsokkalegyiitt sablonftj6n sokszorosftottplak6tokat(ROSZTA-ablakok),amelyekkdziil igen sok
m6ig meg6riztemfrv€szij elleg6t6s klasszikuskordokumentum-6rt6k6t.
A tdrgyn6lki.ili,nonfiguratfvirinyzatok, amelyekMalevicst6l6s a Szovjetuni6banalkot6 ,,konstruktivista"Tatlint6l er6s tisztonz6stkaptak,szint6n
bedpi.ilteka szovjetmfiv6szetitradici6ba.A ,,konstruktivizmusnak"
is megvannaka maga forradalomel6tti gydkerei.A ,,tfirgyn6lkiili mfiv6szet"kibontakoztatdsdban
Malevics mellett kiildn6senfontos szerepevolt Kandinszkijnek,aki nagy szerepettulajdonitott az ,,intuici6", a ,,tudatalatti"megform6l6s6nak.A lconstruhivizmuskibontakoz6saa 20-as6vek elejdn ment
v6gbea Vesztnyiktestvdrek,Ginzburg6s sok mds mfiv6szkdzremfikdd6s6vel. LegtipikusabbdokumentumukTatlin terve a III. Internaciondl6eml6kmfiv6re,amely 400 m6ter magasferde torony fel6pft6s6tkdszftetteel6. Ez
a terv nem val6sult meg, de megval6sultk6s6bba dnyepri vtzi erdmfi a
Vesztnyiktestv6rektervei alapjdn.A konstruktivistr{ka tdrsadalmihasznoss6g 6s a monumentalit6s6sszekapcsol6s6t
hirdett6k,s a maguk geometriai
formdival a modernkor egyszerfis6g6t
testesitettdkmeg.
Ddnt6 t0rt6nelmi6rdemiik,hogy behoztdka 20. szizadi polg6ri fejl6d6s
alapdilemm6it,magdta ,,vil6got" a forradalmi Oroszorszi{gba,
6s ugyanakkor kivitt6k az (rj tOrt1nelmikfsdrlet vivm6nyait a vil6gba. A forradalmi
klpzflmfivdszetlegfontosabbirdnyzataiegyetemeshat6stgyakoroltaka k6p-
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z6mfrv6szetfejl6d6s6re.igy Malevics 6s El Liszickij szuprematizmusa
6s
kdvet6ik (Popova,Udalcova6s m6sok)a magukmdrtanielemeivel,vagy a
kubofuturizmusk€pvisel6i,vagy a nagy hat6sriRodcsenkobefrtdk nevtiket
a kdpz6mfrvdszetegyetemestdrt6net6be.V6gs6 soron a ,,hagyom6nyos"
szinhi-z,a figuratfv,realistamfivdszetnemcsaka hatalomtdmogat6sa
k6vetkezt6benkerekedettfeliil, hanemaz€rt is, mert rij lehet6s6geket
kindlt egy
nem forradalmifejlfi6si szakaszban
is. Mint hangsrilyoztuk,
a mfivdszek,akik
kor6bbankezdt6ka forradalmat,mint ahogyanaz val6jdbankirobbant,k6s6bben is fejezt6k be. Az avantgdrdmfiv6szetii{ramlatok,mindenekel6ttMajakovszkij Balfrontja (LEF) 6s szimpatizdnsaia fonadalmat a mindennapi6let,
az lletforma 6talakft6s6ba
helyezt6k6t.Az rij k6zdss6gis6g
alap6rt6keita ,,szabad egy6nekszabadr6rsul6saiban",
a kommun6ban
6s a termel6sikdzdssdgek
kdzvetlendemokdcidjdbantalilltikmeg,elkeriilvea ,,dekadens
Nyugat" 6s a
Kelet rossz alternativ6it.
,,paternalista-rabszolga"

Marc Chagall:
R6szeg katondk
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Bolsevik(Kusztogyijev
mfive)

A termel6simfiv6szetromantikusirdnyzatai,amelyekszellemis6gemegjelent Majakovszkij lapj6ban,a LEF-ben (1923-1925),majd a Novij LEFben (L927-1929),elveszftveromanticizmusukat,
kds6bbbe6piilteka szt6lini korszakkulturdlis 6let6be,ahol azonbanaz fllamszocializmusmegalomdn c6ljait lesznekkdnytelenekkdvetni, mivel a rendszerkisajdtftotta
a maga sz6m6raa szocialista-baloldali
6rt6keket.Hasonl6kdppen
az irodalmi romanticizmusis 6talakul majd a termel6sireg6nyekvulg6ris 6s
didaktikusirodalmdv6.
A szovjethatalomkezdetbenbiztositottaa mfivdszetiir6nyzatokszabad
szervezkedds6t,
a mffv6szetektudomdnyos,infrastruktur6lishdtteret.I92lben alakult meg a mrizeumih6l6zatt:d,la MfivdszetiTudomdnyokAkaddmidja
a k6t f6v6rosban,amely l93I-ig funkcion6lt. A MrivdszetiKultrtra Moszlarui
Intdzete,amely az absztakt mfivdszetkis6rleti kdzpontjavolt, kezdetbenKandinszkij vezet6sealatt 6llt, majd a konstruktivist{kellen6rz6se
al6 kertilt.
A forradalomlegharciasabb
6s legradik6lisabbk6pvisel6i,az rin. balosok
- akik f6leg a futuristdkb6lkeriiltek ki - k6pviseltett6kmagukata leger6sebbena kiil6nbdz6hatalmi int1zmdnyekben,
beledrtvea kdzt6rsas6g
kulturdlis ndpbiztossdgdnak
mfiv6szetekkelfoglalkoz6 osztillyaitis. Ok szer\tez-
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t6k meg a polg6rh6borriid6szakdbana forradalmipropagandaf6bb form6it:
a ki6llit6sokt6la plak6tokig,a szfnhLzielfladdsokt6la monument6lisiinnepi
diszletekig.A mfiv6sznekt6rsadalmihivat6samellett szinte dszrev6tleni.il
hatalmi-politikaikiildetdselett, a mfiv6szekj6 rdszefelemelkedetta kialakul6 hatalmielit soraiba,6s mfiv6szetiiketaz egyediiltidvdzft6lehet6s6gk6nt
kezdt6kiinnepelni.A foly6iratok anyagilagel6bb-ut6bbaz 6llam tdmogat|s6t6l fiiggtek, n6h6nyezresolvas6t6boruknem tudta eltartani 6ket.Az 6llami t6mogat6spedig az 6llamosit6sel6szob6j6nak
bizonyult.
Lenin a szocialistapropagandaszempontjdb6la legfontosabbmfiv6szeti
6gnak a mozit, a filmet tekintette.Ki ne ismern6Ejzenstein,Dovzsenko,
Pudovkin,Kulesov Csiaurelivagy 6ppenDziga Vertovalkot6sait,amelyek
a forradalom ,,mfiv6szidntudatr{nak"megnyilatkoz6saivoltak, 6ppenrigy,
mint a fentebb jelzett mffv6szetiflgazatok.Ha lehet,tdmeghat6sukm6g nagyobb, m6g intenzivebbvolt. A filmmfiv6szete befoly6saazonbannem lehetetttart6s.Andzflk tdbbsdge,,belefi{radt"
a mfiv6a mfiv6szetiabsztrakci6k,
szeti kis6rletekk6vet6s1be.Az 6llami filmmfiv6szetet6s 6ltal6bana tdmegfzl6stjobban kiszolgdltdkaz amerikaifilmipar technik6it6s akcionizmus6t
kdvet6 alkotdsok,amelyek- elt6r6 tematikdval,funkci6kkal 6s szinvonalon
- a sztdlini peri6dusban6lik majd ,,vir6gkorukat".
Az irodalomter6nis valami hasonl6jdtsz6dottle, mint a k6pz6mfivdszetben.Az alkot6knagy tdbbsdgevalamilyenm6donannaklehet6s6g6t
kereste,
mik6ppenkapcsolja6sszea tdmegdemokrdcia
6s az egydnszabads6g6nak
lehet6s6geit.Majd a 20-as6vek kdzepet1l6ltal6noss6v6lt a polg6rhdborri
epikus 6brdzol6sa(Solohov: CsendesDon), a termel6s,az 1pitkez€sek,a
,,moderniz6ci6"vfvm6nyainakmfiv6szi tiikrdzdsehol magasabb,hol gyeng6bb sz(nvonalon.Mindenesetrea mfiv6szektudat6banvoltak annak,hogy
a forradalomut6n eg6szn6pekt6rt6nelmifelemelked6s6hez
nyfjthatnak segftsdget.Megjelent a ,,nagy nemzeti teljesitm6ny" 6s a ,Jermel6 ember"
6brizol6sa,miktizbena btirokratikus6s piaci viszonyokeluralkod6sdnak
6s
6sszefon6d6s6nak
visszdssdgait
szint6nilWdzoltdk(Ilf-Petrov) ma is klasz(Lovashadszikusszatfr6juknyelv6n.IszaakBabel deheroiz6l6munk6ss6ga
sereg),amely mind formai, mind tartalmi tekintetbenmegfjitotta az elbesz6l6smfrfajdt,a hatalomegyesk6pvisel6inek,p6ld6ulBugyonnijnak,aLovashadsereg
vez€rlneker6s ellenszenv6tvivta ki (ami el6rejelezte, hogy a
hivatalosheroiz6l6shamarosanaz fj hatalmi elit legitimdci6jdnakszerves
rdsz{v€v6lik).

Polg6rh6borf6s alternativ6k
FEHEREK
ESvOnOsOr
Az oroszorszdgipolgdrh6borfnemcsakkegyetlens6g6ben
volt a 20. szdzad
tal6n legdr6maibbpolg6rhdborrija,hanemteriileti kiterjedds6benis. A viszonylagkis hadseregekszinte elveszteka hatalmastertleteken, egy-egy
juttatta.
gydzelema gy6ztesseregeket6ri6si teriiletekfeletti ellen6rz6shez
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Az illdozatoknagy szdmaval6j6bannem is a katonaiiitk0zetek,hanemaz
azt k6vet6 v6reslesz6moldsokeredm6nyevolt. A katon6k,akik tobbs6giikparasztokvoltak, a tisztek 6s a tdbornokokellen harcolben term6szetesen
tak, a munkdsoka gydrtulajdonosokellen, a falusi parasztoka fdldesurak
ellen. Ennyiben a polg6rhdboni- legal6bbisa forradalom vezet6 r6tegei
bontakozottki.
rdsz6r6l- felismert oszt6lyh6bonik6nt
A polg6rh6borritdrt6netdbena szakirodaloma kdvetkez6hat szakaszt
kiildnbdztetimeg: L. a cdi dnk6nyuralomer6szakosforradalmimegdbnt6se,
felgyorsul (I9L7.
ami ut6n a t6rsadalomszoci6lis6s politikai polarizfll6ddsa
febru6r-m6rcius);2. a liberillis demokr6ciakfs6rlete(I9L7. m6rcius-okt6ber) a folyamatokdemokratikus,polgi{ri ir6nybatereldsdrekudarcotvall, s6t
az er6szakostendenci6kI9I7 nyar6t6lfeler6stidnek;3. az IdeiglenesKor6s a szovjethatalommegm6ny fegyveresfelkel6sritj6n ttirt6n6megddnt6se
(1917.okt6ber-1918.m6rcius);4. az ellenforradalmi
katonaiszerteremt6se

Trockij a
p6nc6lvonat6n6l
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vezked6sekmeger6sdd6se,
az er6szak6s a terror eszkal6l6d6sa
mindk6t t6(1918. m6rcibor r6sz6r6l,a vdrdsdk 6s feh6rekkatonai megszer\tez6d6se
us-jrilius); 5. nyilt, v6resh6borriregul6rist6meghadseregek
kdzdtt, amelyeket a ktilfdldi intervenci6,a hdtorszdgipartizdnhdborri
6s a gazdasdgmilitafiz6l6sak(s6rt (1918 nyafit6l l92O v6g6ig);6. a nagy kiterjed6sfikatonai
hadmfiveletekbefejez6d6se,
a harcoklokalizill6ddsa,a polg6rhdborrilezfirul6sa (1921-1922).
1918nyar6t6l a polgdrh6borrikiszdlesedetta nyugati hatalmakkatonai
intervenci6ja6s a hdborf sor6n Szib6ri6basodr6dottcsehszlovdkhadtest
m6jus v6gi lflzaddsanyomdn,amikor m6r Szovjet-Oroszorsz6g
elszigetel6d6set6nny6v6lt. (A hadifoglyokmindk6t oldalonr6szt vettek a harcokban,
6m a tdbbs6g- kdzti.iktdbbtizezer,m6sforr6sokszerint25-30ezer magyar
internacionalista- a vtir6stik oldal6n.)Az eur6paiforradalomt6mogat6sa
hi6ny6ban6s a katonaiintervenci6kiterjed6s6vela feliiletes szeml6l6ksz6mdraa szovjethatalom
sorsamegpecsdtel6dni
L{tszott.
Az antanthatalmak,
mindenekel6ttFranciaorsz6g6s Anglia a maguk hagyomdnyos,,oroszorszdgi
6rdekszf6
rdi" meg6rz6se6rdek6benfolyamodtak
a katonaiintervenci6hoz.Angol csapatokm6rcius9-6npartraszr{lltaka murmanszkikikdt6ben,6prilisbana jap6nok,augusztusban
veltik konkurillvaaz
amerikaiakVlagyivosztokban,majd a francidk a Krfmben v6dt6k a maguk
6rdekeit.Teh6taz egyrekiterjed6katonaiintervenci6els6sorbannem ideol6giai 6s nem terilletszerz6h6boni volt az antantrdsz1r1l,hanema kor6bbi
gazdasdgi6rdekelts6geik6rt,
befolyr{sidvezeteik6rtharcoltakaz egymdssal
is verseng6nagyhatalmak.Az angolpartraszflllilselvi{laszthatatlan
a breszti
b6kek6t6snyomdnmegindul6n6met offenzivdt6l,amelynekr6szek6nta n6metekbehatoltakFinnorsz6gba,6s fenyegett6ka murmanszkivasftvonalat.
Erre a t6nyre is utalva mondottaChurchill az l9I9-es esztend6r6l:,Fiba
lenne azt gondolni, hogy az eg1sz6v folyamdn mi kiizddttiink a bolsevikokkal ellens6gesoroszok[gy66rt a frontokon.Hanem6ppenellenkez6leg, az oroszfeh6rg6rdist6kharcoltaka mi iigyiinklrt. Ez az igazsdgatt6l a
pillanatt6l lesz kellemetleniil6rzdkelhet6,amikor a feh6r hadseregeket
meg
fogjdk semmisiteni,6s a bolsevikok lltrehozzdk uralmukat az iltfoghatatlan
OroszBirodalomteljessz6lessdgdben."
A francia t6ke6rdekelts6gek
a d6l-oroszorszilgi6s ukrajnai vdllalatokban
6s sz6nb6ny6kban
voltak igen jelent6sek,s6t Franciaorsz6gbdrmely mds
orszdgniller6sebbgazdasdgi6rdekekkelrendelkezettaz eg1szbirodalomban.
Az angol t6ke6rdekekmindenekel6tta kauk6zusiolajiparbanszdmottevdk,
bdr ismertekOroszorsz6g6s Anglia hagyom6nyospolitikai 6rdekkiil6nbs6gei is a Keletet illet6en. De Grrizia 6s Azerbajdzsdntdrdk, n6met, orosz
drdekszf6raharcok
teriileteik6ntjdttek sz6mit6sba,ahol Anglia m6r aligha
jdtszhatottkomoly szerepet.
Ugyanakkort1ny az, hogy az intervenci6t6rt6netev6letlentilsem ismer
olyan epiz6dot,amikor a kiilf6ldi seregeka szovjeter6ket, a bolsevikokat
t6mogatt6kvolna. Az ,,egy 6s oszthatatlanOroszorszdg"visszadllftds66rt
folytatott h6bonit mind Kolcsak, mind Gyenyikin a nagyhatalmakp6nz6n
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Alekszandr Kolcsak

Anton Gyenyikin

folytatta. E t6mogat6sndlkiil a polg6rh6bonialigha tartott volna 6t 6vig,
hiszena fehdreketl6nyeg6benaz intervenci6sokldtt6k el fegyverrel6s munfci6val,mfg a vdrdsdk szdm{traaz antantgazdasdgi
blokrfdjakatasztr6fdval
fenyegetett.A tengeri blok6d a korabeli nemzetkozijog olyan megs6rt6se
volt, amely ugyancsakterroristaakci6naktekinthet6,amennyibena lakoss6g
6lelmiszer-6s gy6gyszercllfltdsdt
gdtolt6kmeg, s ezzelaz antanthozzdjdrult
a k[l6nbdz6jdrv6nyok terjed6s6hez
6s az €hinsdgfokoz6d6sdhoz,
szdnezrek
hal6l6hoz.A kiil6nbdz6 oldalon harcol6 er6k mindegyikepolitikai-hatalmi
k6rd6sk6ntfogta fel a humanit6riusseg6lyekk6rd6s6tis.
Az intervenci66s a feh6rgi{rdist6k,,k6zdsi.igye"a f6 oka annak,hogy a
V6rdsHadseregmindig honv6d6k6nttfint fel internacionalista
vildgforradalmi c6lkitfiz6seiellen6reis. Ezt a probl6m6t6rz6kelteaz ellenzlki mensevikek vez6re,Martov, amikor figyelmeztetteaz eszereket6s saj6tp6rtjajobbszdmydta szovjethatalommalval6 konfront6ci6megbocsdthatatlan
k6vetkezrn6nyeire:,,Az alkotm6nyoz6gy6l€s feloszlatds6nakpillanat6t6l a mi
p6rtunk6s a szoci6lforradalm6rok
pdrtja koztitti politikai blokk bomlik, pedig a szdvets6ga forradalomels6 6v6nekfolyamdnfennmaradt.Az antant
katonai intervenci6ja 6ltal elcsdbitotteszerpdrt a paruszt-6s munk6stomegek 6ltal6nosfelkel6s6nekszervezls6befogott a bolsevikdiktatfiraellen az
alkotmdnyoz6gyfrlls 6s a k6ztdrsasi{giszabads6gnev6ben.A mi pdrtunk
hasztalanulgy6zkddtea szocidlforradalm6rokat,
hogy ne l6pjenek effe az
ldfta.Ez6rt a kdzpontibizottsdgmegtiltottaa pdrt tagjainak,hogy b6rmilyen
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r6szt v6llaljanaka felkel6sekben,amelyeketaz alkotmdnyoz6gyfills zdszlaja alatt kiilfdldi csapatoksegftsdg6vel
folytatnak."
Az egyrekiterjed6polg6rh6borfkatasztrofdliskdvetkezm6nyekhez
vezetett. L9I9 nyardraa szovjeter6k a Moszkvakdriil font gyfirfibe szorultak.
Am az ellens6gest6bornoki-katonatiszti
er6k sikereikcsricspond6nsem 6lvezteksz6lesttimegt6mogat6st.
Gyenyikincsapatai19I 8-19-benD6l-Oroszorszdgban
a nyilt fosztogatdsig,
rabl6sig6s gyilkossdgokig
siillyedtek.Antiszemitapogromjaikkdvetkezt6ben
zsid6kszdzezreipusztultakel, vdltakhajl6ktalannd,fdldonfut6v6.A vdrdsdk ugyanakkorSzibdri6t6lUkrajn6ig a
szewezettp artizfinmozgalom tdmogatdsdt6Weztdk,s6t id6nk6nt sz6vets6gre
l6ptek a Mahno vezetteanarchistaszabadcsapatokkal
is.
Az anarchistdka forradalom6s a polgdrh6borf tdrt6netdnekegyik bonyolult elem6t k6pviselt6k.Nem utasitottdkel a szovjeteketmint munk6sszervezeteket,
de csakpolitikai pdrtok n6lkiili form6jukatfogadt6kel. Hogy
mik6ppenk6pzelt6ka p6rtok kiiktatds6ta szovjetekb6l,arra vonatkoz6an
kevdskonkr6tpolitikai elk6pzel6siikvolt. A bolsevizmust6l6s az eszerekt6l
elt6r6enaz anarchist6ksohasemalkottak sz6lestdmegmozgalmata sz6 tulajdonk6ppeni6rtelm6ben.Mindenekel6tta k6t f6vdrosbanhoztakl6tre laza
szervezetts6gff
csoportokat.19I7 februr{rj6banaz anarcho-kommuni
stdk,az
anarchistdklegn6pesebb
csoportjamintegy100 tagottdmdritett.A forradalom kibontakoz6sfvalszdmuk6s befoly6sukterm6szetesen
er6senmegn6vekedett.H6rom f6 irdnyzatukvolt: az anarcho-kommunistdk,
az anarchoszindikalistdk6s az anarcho-individualistdkAz anarchistikPetrogrddiF6derdci6ja 1917-bena Kommunacfmfi lapjukbanm6g az 6llamotelimin6l6
kommundk,,harmonikus
indult ki. A polg6rh6borri
egyiittdl6s6b6l"
6veiben
jelent6scsoportjaiMahnovezet6s6vel
az anarchist6k
belemeriilteka d6l-ukrajnai politikai oszt6lyharcforgatag6ba,ami veszti.iketokozta.
A polgdrh6borfiid6beni elhriz6d6saobjektfvea VdrtisHadseregnekkedvezett.Rdszbenazdrt, mert a parasztokmegszervezds€hez,
kik6pz6sdhez6s
a legfjabb harci technikaelsaj6titdsdhoz
id6 kellett. M6sr6sztazdrt, mert a
feh6reknyugatit6mogat6sa
ndvekv6ellendll6sbaiitkiizijtt szerteEur6pdban.
Trockij hadiigyi ndpbiztoslengenddsvonat6nbejdrtaa frontokat,6s kitfin6
- igazi reguldrishadsereget6pitett fel.
szervez6klnt- Lenin t6mogat6s6val
A fiatal, tehets6ges
katonaivezetdktdmegesencsatlakoztaka Vtjros Hadsereghez,kdztiik a mi{r 1920 nyafin, a lengyel-szovjethdborf idej6n magas
parancsnokiposztrakertilt kiv6l6 stratdga,Tuhacsevszkij,
a gdpkocsiz616v6szet,,feltal6l6ja".86r ekkorLengyelorsz6g
volt a t6mad6f6l, a szovjetek
nem m6rt6kfel re6lisansem saj6ter6iket,semPitsudsftiseregeiellen6ll6s6nakszil6rdsdgdt.
A VtirosHadseregtfl messzirement.
jeA lengyelparasztsdg
inkdbb a lengyelpatriotizmus6s fiiggetlens6g
gy6benhadakozott,semmint azoklrt a szoci6lisc6lok6rt,amelyeketTuhacsevszkijlerongyol6dottkaton6itestesftettek
meg. A Vars6alatti veresdg
1920augusztus6ban
kij6zanftottaa szovjetvezet6ket.A hdborf az I92I-es
rigai bdkdvelzdrultle, jelezve,hogy a forradalmihulldmelcsitult.A vil6gforradalmirem6nyek6s ilhizi6k id6szakateh6tvdget6rt. A NyugatLengyel480

Az ellenforradalm6r-616
Trockij
korabeli plak6ton

orszi{gott6mogattaa leger6sebben,
mert ott akartameg6llftania forradalom tovdbbi terjed6s6t.Ezt ktjvet6ena ki nem mondottkdrd6segyre inkdbb az volt, hogy mik6ppenilleszkedjenbe Szovjet-Oroszorszilg
a vil6grendszeradott keretei k626. V6giil a 20-as6vek elej6n a Szovjetuni6
diplom6ciai elismer6sea legtdbb orsz6g r1sz6r6lmag6t6l 6rtet6d6nek
tfint, b6r a c6lok 6s sz6mit6sokigen elt6r6ekvoltak. M6sk6ppentekintett
a Szovjetuni6raa n6met, a francia vagy az angol diplomdcia,hogy az
Egyesiilt Allamokr6l ne is sz6ljunk. De abbanegyet6rt6smutatkozott,
(1922) Oroszorszdg6s N6metorsz6gki.iltinleges
hogy a rapall6i egyezmdny
kapcsolatairautal. A hdborft lezdr6 b6keszeru6d6sek
elt6r6 okokb6l, de
mindk6torsz6gotegymdshoz
val6 kozeleddsre
6szt0ndzt€k.
A,,kitaszitottak"
6rz6sebizonyos egym6srautaltsdgot
fejezett ki, amit er6s fenntartdsokkal
fogadtakaz eur6paidiplom6cidban.
A HADIKOMMUNIZMUS

A polg6rh6borfsviszonyoktermdszetesen
nem kedvezteka gazdasdgban
a
forradalomnapjaibankiki6ltott munk6sdemokrdci6nak,
a,,ti{rsadalmi6nszervez6d1snek".A polg6rh6bonilogik6j6nakmegfelel6ena szovjethatalom
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legf6bb szerveim6r 1918nyardt6lkezdt6kkidpiteni azt a sziszt6m6t,amit
- mindenkommunistaideohadikommunizmusnak
neveztek.E gazd6lkod6s
l6gia ellen6re- a magaprototipusdta n6methadigazdas6gban
tal6lta meg.
A h6borfs gazdfllkodds
ugyanishatalmicentraliz6ci66s dllami eloszt6sn6lkiil seholnem volt fenntarthat6.
A NdpbiztosokTandcsaI9t9. janur{r11-6nrendeletethozott a gabona
kdtelez6- 6llami 6ron rdgzitett- beszolg6ltatds6^r6l,6s
bevezett6ka jegyrendszert,valamint az 6ltal6nosmunkakdtelezettsdget,
amely lehet6vdtette
a munkaer6neka hadseregszempontjdb6la legfontosabbhelyre val6 vez1nylfs9t. V6gbementaz ipar szinte teljes 6llamosft6sa.1919janu6rj6ban
nemcsaka gabonak6nyszerbeszolgfiltatdsilt
mondtaki a dekrdtum,hanema
legfontosabb6lelmiszercikkek(keny6r,s6, tea, hfs, tengerihal, zsir, burgonya) 6llami monop6lium6tis. Csak ilyen int6zked6sek6s felt6telekmellett
eldgfthett6kki a lakoss6gminim6lis ig6nyeit. A termdkeloszt6s6rdek6ben
az 6llam egyre ndvelte a kdnyszerbeszolgdltatds
gabona
ritjdn beszerezhet6
mennyis6g6t.
Csak 1920els6 fel6benkb. 5 800 000 embertmozg6sftottak
affit6anyag-ell6t6s
6s sz6llit6simunkakdtelezettslgteljesitds6re,6s
kozmunk6ra behajtottak4 160 000 lovat. A hadikommunizmusa katonai centralizmus tdrvdnyei alapj6n form6lta meg a maga intlzmlnyrendszer6tszigorri
biirokratikushierarchiaalapjdn.
A p6nz- mint hangsrilyoztuk- gyakorlatilagjelent6sdg6tveszitette.Az
iizemek kdzvetlentilaz 6llam tulajdon6bakeriiltek, de j6 r6sziik mfikdd6sk6ptelenvolt, s beindit6sukata LegfelsdNdpgazdasdgiTandcsir6nyft6sa
alatt a katonairendszer,,t6rvdnyei"alapj6npr6bdlt6kmeg. Trockij - a K6zponti Bizottsdg6s a p6rtkongresszus
6tmutat6saalapjdn- olyan munkahadseregeketszervezett(a ,,munkamilitariz6l6sa"),amelyekbevethetdka ,,gazdas6gfrontj6n".A vi{rosilakoss6gr6szbenvid6ke meneki.ilta tril6l6srem1ny6ben. 1919-benaz l9I7-es l6tszdmkb. a fel6recsdkkent.A tdrzsdkdsproletari6tus felsz6mol6d6ban
volt. Sokana polgr{rh6bonis
frontokonpusztultakel, m6sok a hatalmiappar6tustagjaivdvdltak, a legttrbbenvid6krekdlttiztek.P€tewdt
lakoss6ga1910-bencsaknemk6trnilli6volt, 1920-bannem haladtamega722
ezret.De Moszkvais m6sf6lmilli6s lakoss6gdb6l
I920-ratdbb mint f6lmilli6t
elveszftett.Az eltivozott moszkvaiaknakTOVo-a
gyermek 6s nem dolgoz6
n6 volt. Az Onmagukateltart6, gazdasdgilag
fiiggetlen egy6nekk6zel 200
ezrenhagytdkel az rij f6v6rost,Moszkv6t.1910-hezk6pestmindOssze
h6jelent6sen:Baku 167ezerc1l256ezene,Tifrom v6rosnOveltelakoss6gdt
lisz 188ezen1l327 ezene6s Szamara96 ezen6l I77 ezerce.
E n6veked6sben is nyilv6nval6anszerepetj6tszottaka menekiiltek.
A bolsevik pdrt vez1rkaramegittasulta hadikommunistadtszervez6sek
ap6rrtVIII. kongresszus6n
,,sikereit6l",s m6r 1919m6rciusdban,
sokanrigy
v6lt6k, hogy a hadikommunizmust6l
az igazi kommunizmusnincs is olyan
t6vol. Vagyis kOzvetlenilla szUks6gletekre
val6 termells az 6ru- 6s piaci
viszonyokkikapcsol6sdval,
a biirokratikus6llamhatalomledpft6sdvel,
a helyi
szovjetekkdzvetlenhatalrnrdval
a politika napirendj6reffizhet6.Ennek a perspektfv6nak az elm6leti kifejez6ddsevolt Buharin 6s Preobrazsenszkijhires
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munkiija, a Kommunizmusdbdcdje.A val6s6gbanv6gbemen6,ezzelellent6tes
folyamatokat,,hibdknak"
tekintettdk,s nem firzflkelt1k,hogyaz eg6sztdrt6nelmi fejl6d6sveszolyan fordulatot,amelya man<ikommunizmustv6gs6soron
ad actatette.A kdnyszerdiktdltafolyamatokata bolsevikokkezdtdkaz er1ny
f6ny6velmegvil6gftani,ami legink6bba hatalomk6rd6skdrdrevonatkozott:
peri6dusdban
mdr a hadikommunizmus
azij kozponti6s helyi hatalmielitek
bizonyoscsoportjai szdmdraa hatalom6nc6ll6v6lt.
A Vdrds Hadseregl1tszdma1918 vdgEre435 ezenen6tt. 1919 nyardn
1,5 milli6s hadseregevolt a SzovjetK6zt6rsas6gnak.
A polgr{rhdborri
utols6
szakasz6ban,
1920vdgdna 6lelmez6sil€tszdm5,3 milli6ra emelkedett.A pdrt
ilyen ntlveked6sterkdlcsi6s vil6gn1zetifihatfissalnyilvdn nem 6rhetettvolna el. A hadsereg6lelmez6se,eszkiizdkkelval6 elldt6sa,eltartdsa6s az adminisztrativnyom6s(besoroz6s,
rekvir6l6sstb.) egyidejfilegtette meg a maga hat6sdt.S mindez egy olyan orsz6gbantdrt6nt, amely gyakorlatilaga
teljes 6sszeoml6s6llapot6banleledzett.A vil6ghdborri6veiben2-2,5-szer
tObbkatonahalt meg, mint a polg6rhdbonifrontjain, de a polg6ri lakoss6g
{ldozataimintegy Z-3-szornagyobbaka polg6rh6bord6veiben.
A kiils6 6s bels6 probl6m6kkalkiiszkdd6rij hatalom,a SzovjetekKdzponti Vdgrehajt6Bizottsdga6s a NdpbiztosokTan6csamegpr6b6ltaaz orszdgothadra foghat6v6 tenni 6s az 6ltal6nosk6oszkdriilmdnyei k6z6tt a
kdzponti hatalomtekint6ly6tmegszil6rditani.Forradalmit0rv6nysz6kekkel 6s a Csekaegys6geivelaz ellenforradalmiszervezked6seket,
a rabldst
6s a spekul6ci6tkfv6nt6k megf6kezni.A rendkfviili 6llapot orszdgszerte
a ,,normalit6s"szintj6rejutott - mint fentebbutaltunk16.Ennek hdtterlt
az l6jra fenyeget66hfns6g6s j6rvdny, a vil6gh6borrib6l,a c6rizmust6l
k6szenkapott mindennapi,,kultfra" 6s nyomorfs6gk6pezte,amit a h6borrisk6rtlm6nyek csak srilyosbftottak.
A politikai hatalommegtart6s66rt
6s a bfindz6sellen foly6 harc szinteelv6laszthatatlanul
dsszegabalyodott
m6r 1918folyamdn.Emellett a ktils6 intervenci6,a szovjethatalom
k6pvisel6i elleni egyregyakoribbterrorakci6kis a hatalomkoncentr6ci6
er6szakos
form6it 6llitott6k el6t6rbe,amelyekneklegismertebbmegnyilvdnulilsaa vdriisterror volt, amit kdzvetleniil a Lenin ellen elkdvetett 1918.augusztusi
mer6nyletnyomdn int6zm6nyesitettek.
Mdr ebbe a folyamatbailleszkedetta cdt',csal6dlikvid6l6s6nakt6nye a
megel6z6h6napban.A bolsevik vezet6k,beledrtveLenint is, att6l tartottak,
hogy a cr{ri csalddesetlegeskiszabaduldsa
ut6n a feh6rek,az dnk6nyuralom
katonait6boraism6t tr6nra tiltethetia Romanov-dinasztia
tagtrilt,aki a szovjethatalommalszembeniharc szimbolikusegyesft6jelehet. A c6ri csal6d
felUgyeletdtvdgz6 osztagparancsnoka,
Jakov Jurovszkijvolt, akinek viszszaeml6kez6s6b6l
kideriil, hogy az osztagnaktdbb helyenis fel kellett l6pnie
a c6'ricsal6d v6delm6ben,mert az a veszlly fenyegetett,hogy a n€pitllet
v€gezveliik. A szovjetvezet6knyilv6nosbfr6s6git6rgyal6sonkivrintr{kfelt6rni a cr{rbfineit. A per elmarad6s6ta politikai kdriilm6nyekkelmagyardztdk. A kiv6gz6sr6lsz6l6dokumentum,amelyetBeloborodov,azlJrilli Szovjet V6grehajt6Bizottsdg6nakeln6ke irt al6 Jekatyerinburgban
1918.jrilius
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20-6n,an6l tdj6koztattaa kdzv6lem6nyt,hogy: ,,AzUr6li Munk6s-,Paraszt6s KatonaszovjetekTeri.iletiVdgrehajt6Bizotts6g6nak6s ForradalmiVezdr1918.jfkardnakrendelkez6se
alapjdnaz egykoric6rt 6s 6nk6nyuralkod6t
lius 17-6nagyonl6tt6k."A dokumentumona cdri csal6dravonatkoz6szavakat klzzel kihrizt6k, ami arra utal, hogy az w6li bolsevikokis elhallgatand6nak ft6lt6k, tulajdonk6ppensz6gyellt6ka gyermekekkiv6gz6s6t.A politikai c6lszerfis6get,
vagy amit annaktekintettek,a humanisztikusmegfontoldsok f6l6 helyezt6k.M6ra a forr6sokgondoselemz6sebebizonyitotta,
a c6ri csalddkiv6gz6s6r6l,
hogy ellent6tbenTrockij visszaeml6kezds6vel
Lenin csak az esem6nvutdn szerzetttudom6st.
A feh6r- 6s vdrdsterroregymdstgerjeszt6firadata6tj6rtaa tdrsadalom,,finomsziiveteit"is. A kor6bbi bar6tok6s csalddtagokgyakran az ellens6ges
t6borbanharcoltak6letre-hal6lra.A vil6ghdborfb6l 6s a fejlett orsz6gokt6l
6s strukhatalmi,Jechnol6gi6kat"
megdrdkdltkatonaieszktizdket,
technilc'{kat,
alkal(pl.
kiterjedtebben
hadifogolyt6borokat
stb.)
egyre
trir6kat
koncentr6ci6s
peld6tlan
polg6rhdbori
osztdlyhdmaztdk A
az emberisdgaddigi tUrtdnetdben
borfihoz vezetett.Fegyverrelharcoltdkv6gig a korabeli Oroszorsz6gszinte
ami nemcsaka felhaszni{lt
osszespolitikai 6s oszti{lyjellegfi6rdekkonfliktus6t,
nyilvdnult meg,hanema politikai,
eszkdz6k6s m6dszerekkegyetlens6g6ben
is.
gazdasdgi6s t6rsadalompszichol6giai
k6vetkezm6nyekben
A polg6rhdborrimegv6ltoztattaaz emberekmeggy6z6d6s6t,j 6v6k6p6t.
Bizonyosdrtelemben
a katonaipszich6zisnemcsaka politikusokgondolkois mdly nyomokathagyott.
dds6ban,de az elm6leti emberekelemz6seiben
egyike az volt, hogy katoA hadikommunistaperi6duskdvetkezm6nyeinek
nai, h6borfs felt6telekkdzbtt kezdt6ka Marxt6l megdrdkdltkommunizmuselm6letetmegval6sitani,ami perszeannakegyfajtakarikatrir6j6v6transzforj6tsz6dottle.
helyettkatonai centralizill6dds
m6l6dott.A munkdsdnigazgatds
Kdzdss6gitulajdon helyett egyre ink6bb az illlami tulajdon er6sdddttmeg,
s megindultegy olyan biirokratiku; fejl6d6s,amelyneka forradalm6rok6ppen az elkeriil6s6r6ldlmodoztak.Am visszaritm6r nem volt, a szovjethatalom megindultaz ismeretlenfel6.
A hatalomkozvetlentdmegb6zisaa polg6rh6borfiv€geztdvel- egy id6re
legal6bbis- megszildrdult,a pfut taglltszdmal9?l-ben eldrte a 600 ezret.
F6leg a p6rt tdrsadalmibdzisdbanigen jelent6s 6talakul6sment v6gbe. A
,,p6rtavantgdrd"meglep6enmagaspolitikai iskol6zottsdga6s a b6zis politikai kultrirdj6nakalacsonyfoka ktizdtt 6les ellentmond6shriz6dott,aminek
kdvetkezm6nyeicsak kds6bbmutatkoztakmeg. Az osztdlyharcosszocidlis
6rzilet, a burzsodzia6s a fdldesurakjogos megvet1seaz oszt6lygyfildlet
sz6ls6s6ges
form6it mdlyitetteel. A ndlkiilOzds6s a szocialistaentuziazmus
(6nfel6ldoz6odaadds6s szolidarit6s)6sszekapcsol6d6sa,
valamint a biirokratiz6l6d6s6s a parancsuralmiviszonyokkiterjed6seaz embers6g6s az embertelensdgfurcsa kombin6ci6j6tkov6csoltaki. A diktatfra 6s demokrdcia
tdrt6nelmilegp6ld6tlantitvdzeteszil6rdultmeg.A 20-as6vekben- 6ppenaz
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,,Utott az utols6 6ra" (plak6t)

alacsonykultur6lis szfnvonal,a politikailag iskol6zottabbtdmegekpusztul6saa polg6rh6borffrontjain vagy ,,felszfv6d6suk"a hatalmi appardtusokba
egyrecsdkkentettea t6rsadalmitdmegek6ndll6 cselekv6kdszslgdt,
politikai
szerep6t,a humanista6rt6kek irdnti fog6konysdg6t.Ezen az alaponaz appardtusokszerepeegyreink6bbmegntivekedett
az 6let mindenteriilet6n.Az
osztdlytudategyfajta abszolutizi{l6d6sa
a ,,ki kit gy6z le" altematfv6j6ban
azt a meggydz6ddstsugallta,hogy a pdrt b6rmilyenc6lt kitfizhet, s a ttimegek t6mogat6s6valaz vdgre is hajthat6.A k6s6bbi NEP-korszak6veiben
(I92I-I928) ez a til'rsadalmi
6rziiletki.ildnleges
ellenszenwelviszonyulta ti{rsadalmi-gazdasdgi
6s az anyagikultur6lisegyenl6tlens6gek
ism6t megjelen6
form6ihoz,A v6rosi6s falusi,,rijgazdagok"
(,,nepmnn",,,kuldk", ,,spekuldns"
- 6rtsd mag6nkeresked6
stb.) puszta lltezdse is elfogadhatatlanvolt a
megel6z66vek m6rhetetlenszenveddsei6s illdozathozatalautdn. A kapitalizmus hazai 6s nemzetk6zim6retekbenis megsemmisftend6
ellensdgnek szdmftott,hiszena vil6g 6s benneOroszorszdg
nyomortisilgdnakvlgs6 oka volt.
enru,vrrsEc Es roRRlpelovr
Az ideol6giai,a szellemirijratermeldsszempontj6b6laz rij hatalom szimdra
ktiliindsenfontos probl6makdntmeri.iltf6l az 6rtelmis6ghezval6 viszony.
A bolsevikok 6s a r6gi 6rtelmis6gkapcsolataa polg6rhdborri6veibenkedvez6tleniil alakult, s a k6s6bbiekbenennek sflyos kdvetkezm6nyeilettek.
Az 6rtelmis6gmint tdrsadalmikateg6ria 1905-ig ldnyegdbena forradal-
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m6rral volt szinonim,k6s6bba szoci6ldemokrata
mozgalmonbeli.il a ,,burzsuj" fogalmdhozkeriilt kdzel.A bolsevikokaz ,,6rtelmis6gdrul6s6t"(,,ffi€Bb6kiil6s" az dnk6nyuralommal,az ellenforradalommal)m6r 1905 tutdnaz
megnyilatkozisinak tekintettdk.
oszt6ly-hovatartozdsterm6szetes
M6g a polgdrh6borrilegsflyosabbid6szak6banis a bolsevik ellen6rz6sfi
k6zponti Oroszorszdgban
6lt az oroszorszigi 6rtelmis6gmintegy fele (kb.
500 ezer ember), 6mha nem is nagy tdmegekben,de megindulta fehdrg6rdist6k6ltal uralt keleti 6s d6li teriiletekreval6 ki6raml6s.A fels6 hivatalnoki
6s katonatiszti6rtelmis6gkiildnOsenjelent6s szerepetjdtszottaz ellenforradalom politikai, sajt6- 6s katonai ir6nyft6s6ban.A feh6rgdrdistaellenforradalom ideol6giai megalapozdsdban
6s v6delm6benkiiltjndsena kadet p6rti
liberdlis professzorikar tett ki mag66rt.Ugyanakkoraz ,,alkotm6nyosmonarchia", a ,,mag6ntulajdon"6s a ,,szabadv6llalkoz6s"jegy6bennemigen
tehettekszerttdmegbefoly6sra.
A feh6rek m1g l920-ban is azzal pr6b6lt6kmegnyernia parasztitdmegeket vagy azok egy rflszlt, hogy a r6gi, fdldesfri rendszervissza6llftdsa
a ,,balhelyettp6ld6ulVrangel6sa r6gi c6ri miniszter,Krivoseinkidolgozta
oldali politika jobb kdzzel" koncepci6j6t.Ezzel a gazdagabbparasztokat
kfs6relt6kmeg maguk mell6 6llftani, akik egyar6ntellens6gesekvoltak a
foldesurakkal6s a ,,padl6stlesdpr6bolsevikokkal"szemben.De a kiil6nbdz6
foldreform-koncepci6khatdsanem lehetetter6s,hiszena bolsevikokatradikalit6sbannem el6zhett6kmeg. S6t sokat ilrtott a feh6reknek,hogy a fekepaps6ga hatalmasfoldbirtokaib6legy talpalatnyifdltesz6zas-monarchista
det sem kfvdnt illdozni e koncepci66rt.
A feh6rekt6bor6b6laz id6k szavit Nyikolaj Usztrjalov,Kolcsak propagandaminiszterelrtette meg, aki mfu l9I9 v6g6nfelismerteiigyiik veres6g6t, 6s a szovjethatalommal
az orosznagyval6 megb6ktil6stkezdem6nyezte
hatalmis6gtradici6jaalapj6n.Szimbolikusan
sz6lva,Szt6lin6s Sztolipinsajdtos ,,egyesit6s6t"pr6b6ltaelv€gezni.Lenin szdvets6get
aj6nlottUsztrjalov
hfveinek a feh6rg6rdistaemigr6ci66s a bels6 ellenforradalommegosztdsa
kisz6lesitse.Lenin sze6rdek6ben,hogy a szovjethatalomszakemberh6tter6t
mdlyespol6mi6tis folytatottUsztrjalov,,thermidoridnus"koncepci6j6val.
(,,nacion6lbolsevizmus")
a forraUsztrjalovirinyzata,a ,,szmenovehistdk"
dalom thermidori6nusv6gkimenetel6re
spekuldltak.
Az 6rtelmis6grin. szakdrt6r6tegeinekszinteegyetlencsoportjasem 6llt
teljes eg6sz6bena feh6rgdrdistadiktatrirdkmell6. M6g a katonatiszti6rtelpozici6taz okt6beriforradalommal
mis6g egy r€szesemfoglalt el ellens6ges
szemben.Bfu a helyzet k6s6bbmegv6ltozott,6s a tisztikar tdbb mint egyharmadaa feh6rekett6mogatta,valamivel kevesebbmint egyharmadaviszont a vdrdsdk mell6 6llt. A fennmarad6kkivont6k magukata szdmukra
rem6nytelennek
l6tsz6harcokb6l.A motiv6ci6kigen kiiliinbtiz6k lehettek:a
monarchiavisszadllit6sa,
kiildet6stuaz ,,egy6s oszthatatlan
Oroszorszdg"
data,teriileti-regiondlis(Szib6ria,Ukrajna,Kubdny,Don stb.) 6rdekek.Am
amikor 1918okt6ber6benbekovetkezetta tisztekfeh6rg6rdistamobiliz6l6sa,
a ci{ri t6bornokoknakcsal6dniukkellett. S6t a polgdrhdbordv€g&e 14 ezer
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tiszt 6s t6bomok a Vdrijs Hadseregben
szolgdlt,olyan hfres szovjetkatonai
vezet6k,mint a mdr emlftett Tuhacsevszkij,az els6 marsallokegyike, Kakurin 6s Govorov,a k6s6bbimarsall stb.
Az ,,6t6116s"
a harciasliber6lisokkdrdbenis megkezd6ddtt,bdr nem volt
kdnnyfi szakftania ,,hagyom6nnyal",amelynekszellem6benGyenyikin t6bornokota kijevi egyetem,Kolcsakotpedig a tomszki egyetemtiszteletbeli
tagdvd vdlasztottdk.A mfivdsz6rtelmis6gnagyobbr6szehazdjdbanmaradt,
s nem tdmogattaaz ellenforradalmat.Az emigr6nsokf6leg az 6rtelmis6g
fels6 rdtegeibdlkertiltek ki, akik nemigensz6mithattakkarrierreaz rij rendszerben,vagy akik pszichol6giailagnem tudtak vagy nem akartak 6t6llni
a szovjetrendszeroldaldra.Ezek kdz1 tartoztakolyan hfres fr6k 6s ktilt6k, mint p6ld6ul Bunyin vagy Avercsenko,Kuprin vagy Marija Cvetajeva, bdr az ut6bbi Alekszej Tolsztojjalegyuttk6s6bbhaza6rt.Az 6rtelmis6giek als6bbtdrsadalmicsoportja,a tanft6k, az eglszsdgiigyieknagyobbr6szta
szovjethatalmattr{mogat6tbmegekkeltartottak,vagy legaldbbisnem kdtelezt6k
el magukata feh6rgr{rdista
rendszereknek.
Mint vi{zoltuk,sok mfiv6sz6rtelmis6gi,k6lt6k, fest6kkitor6 lelkesed6ssel
Udvdzdlteka forradalmat.
A feh6rgr{rdista
diktatrir6kelnyomdsaa n6phezlegkdzelebb61166rrelmis6gi csoportokra,kiildnosena tanft6kragyakoroltnyomaszt6hatdst,akik a
legintenzivebben
t6mogattdka viiriis paftizdnmozgalmat.
Az 6rtelmis6gprivilegizfllt r6tegeijobb6raa feh6rg6rdist6kp6rtj6tfogtdk, dm a polg6rhdborri
v6gkimenetel6ben
megvolt a szerepeannak,hogy az 6rtelmis6ga magat6megeibenfokozatosaneltdvolodotta feh&gilrdistadiktatrir6ktdmogat6s6t6l.
A polg6rhdborftapasztalataia bolsevikokkordbena rdgi 6rtelmis6gelleness6getmdg ink6bb meger6sftett6k,ami m6g katonai k6riikben is 6reztette
hat6s6t.A polg6rh6borftapasztalataimegmutatt6k,hogy a szakszerfienvezetettreguldrishadsereg6
a jov6. Egyebekmellette k6rd6skdrUlbontakozott
ki l9l9-20-ban Trockij 6s Szt6lin ellent6te.Trockij, a hadtigyin6pbiztosa
katonai szakembereket
v6delm6bevette a partizdnm6dszereket
tovdbbrais
fenntart6nemzetis6giigyin6pbiztossal,Szt6linnalszemben.
Az drtelmis6ggelszembeninyflt fell6p6svolt, amikor a NEP bevezet6se
ut6n, 1922-benkiutasitottakSzovjet-Oroszorszdgb6l
vezetl liber6lis 6rtelmis6gieket,nevesgondolkod6kat,mint p6ld6ulPityirim Szorokinszociol6gust vagy a filoz6fus Nyikolaj Bergyajevet.Ez az attitfid m6r dsszefon6dott
az egypdrtrendszer
kialakulds6naksziiks6gletdvel,a hatalomgyakorl6s
monopolisztikusterm6szet6vel.
Az utols5 sz6mottev6feh6rg6rdista
er6kfelmorzsol6ddsa
a Krfmbenmeggyorsftottaa veres6getelszenved6katondk,tisztek 6s 6ltal6bana szovjet
rendszert 6s a ki6piil6 ,,prolet6rdiktatfr6t" elutasft6 csoportok,jelent6s
sz6mban6rtelmis6giekmeneki.il6s6tSzovjet-Oroszorsz6gb6l.
A fegyveres
harcokbefejez6seut6n, 1922-benaz oroszemigr6ci6kozpontjaa Balk6non
dtmenetilegTdrdkorszdg,majd tart6sanJugoszldvia6s Bulg6ria lett. rgzzben a Balk6nonhozzivet6leg 138 ezer emigrdnstelepedettle vdgleg vagy
ideiglenesen.
Lengyelorszflgban
I75 ezermenekiilt6lt ugyanebbenaz 6vben,
mfg N6metorszdgban
mintegy 250 ezet Egyessz6mft6sokszerintaz emig-
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r6ci6 iisszl6tszdma
kozvetleni.ila polg6rh6borfut6n, 1922-benmeghaladtaa
800 ezret, m6s adatok kilriilbeli.il 700 ezene teszik ezt a szdmot.A k6t
h6boniktizotti peri6dusbanazonbana nem asszimildl6dottoroszemigr6nsok
szdmajelent6s m6rt6kbencsbkkent, 1930-banm6g tdbb mint 600 ezer,
I937-benpedig mr{r csak 400 ezer lehetett.A legttrbbmeneki.iltkezdetben
N6metorszdgban
telepiilt le, 6m a 20-as6vek elmriltdval,a fasizmusegyre
Franciaorszdgba
nyfltabbel6retor6s6velaz oroszokj6 r6szeN6metorsz6gb6l
tdvozott. 1937-benFranciaorszdgban
II0 ezer emigr6nslehetett,Ndmetorszdgbanpedig alig 60 ezer.Magyarorsz6gona k6t vildgh6borrikdzdtt koriilbeliil 4000 oroszemigrdns6lt.
Az orosz emigr6ci6els6 kultur6lis k6zpontjais kezdetbenN6metorsz6g
volt. A 20-as 6vekbenaz emigr6ci6nem szigetel6ddttel teljesenSzovjetOroszorszdgt6l.Megfordult BerlinbenAndrej Belij, Paszterndk6s Alekszej
Tolsztoj,Ehrenburg6sJeszenyin.s6t Majakovszkij6s Gorkij is. A kezdetben
vir6gz6kulturdlis 6leteta szovjet-oroszorszdgi
6s a nyugat-eur6pai,,modernista" irdnyzatokmegterm6kenyftett6k,
amelyekBunyin 6s Kuprin naturalizmusa,Z. Gippiusz6s Merezskovszkijszimbolizmusa
mellett gydkeretvertek az emigrdci6banis. A 20-as 6vek emigr6nskultur6lis 6let6nekegyik
legfontosabbeleme a sz6leskdrfi 6s sokszinfikiinyvkiad6i tev6kenys6g(a
legnevesebbkiad6 alighanemaz YMCA-Press).
Az orosz emigr6ci6,amely nagy tdbbs6g6ben
nem t6mogattabnmagdn
beltil a sz6ls6jobboldalimozgalmakat,er6senmegosztottvolt. A fasiszti{kt6l
a monarchist6kon6t a polgdri demokr6cifligszdmtalanirdnyzat eresztett
gytlkeret koreikben.A leger6sebbktlt6elemazonbanegy nosztalgikustermlszetfr,,oroszpatriotizmus"volt, amely a hr{borf idej6n nem egy monarchist6t is a Szovjetuni6t6mogatdsdra
dsztdnzott.Az oroszfasizmusmindv6gig periferi6lis er6 maradt,bi{r Ndmetorszdgban,
Harbinban(ap6n t6mogat6ssal)6s az EgyesUltAllamokbanmegszervez6dtek
fasisztacsoportoka
20-30-as 6vekben,f6leg Kolcsak 6s Gyenyikin t6bornokainakhatdsaalatt.
Az orosz emigr6ci6 nagy tomegeitazonbannem vonzotta a fasizmusk6t
okb6l sem:az egyik a n6ci tipusrirasszizmus,a mdsik a fasisztatdmegmozjellege.Az oroszfasizmusa feketesz6zas
galomkispolg6ri-lumpen
antiszemita 6spogromhagyom6ny,
vagyvalaminta ndmerjapdn-olasz,,cezarizmus",
is a tot6lis diktatriraalapj6n6llt, ami megg6toltakomolyabbtomegbefoly6s
kialakftdsdban.Ez
semannakhat6rainkivtl
a csoportsema Szovjetuni6ban,
az orosznyelvfi lakoss6gszdmira6ltal6bannem kdzvetftettsemmifdleelfogadhat66rt6krendet6s politikai perspektfvdt.
Ki.iltin probldma volt az egyhdz szerepea szovjet k6zt6rsas6gban.
Az
6llam 6s egyhdzviszonydnakfjjdform6l6d6s6tnagym6rt6kbenmeghat[rozta
az a kdriilm6ny,hogy a pravoszl6vegyhda- monarchistatradfci6inakmegfelel6en- az ellenforradalom,a gener6lisok,a feh6rekoldaldra6llt. Amikor
1918.janu6r 23-6n kihirdett6kaz 6llam 6s az egyhilzszfitvillasztds6t,
megvflltozotta vall6s€s az egyhdzszercpe6s funkci6jaSzovjet-Oroszorszdgban.
Az alkotmdnykimondtaa kiil6nbdz6vallflsi felekezetekegyenjogrisdgdt,
de
a szovjet 6llam hivatalosanateistavolt. A szovjethataloma forradalom6s
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politik6t folytatott.
az ij rendszerv6delme6rdek6benagresszfvvall6sellenes
I923-bantdrt6ntmeg a pravoszl6vegyhdz,,szovjetiz6l6sa",
ami l6nyeg6ben
azt jelentette,hogy az egyhdzhivatalosanelfogadtaa szovjethatalmat6s a
szocializmust,a kapitalizmustistentelenrendszerk6ntelit6lt6k, s megfosztottdk Tyihonpfitrrdrkdtegyhdzim6lt6s6gait6l.Mindez harcokateredm6nyezett az egyhdzonbeliil, de a pravoszl6vegyhdzsors6tez alkalommalis az
6llamhatalomddntdtteel, nem riadva visszaa represszi6kt6l
sem.A represszi6akkor 6rte el tet6fok6t,amikor a szovjet 6llam L922-benaz 6hins6g
c6lj6b6l az egyhdzivagyonok
m6rs6kl6se,illetve az egyhdzmeggyengft6se
kezdemdnyezte.
elkobz6s6t
felvil6gosit6s,
A szovjethatalom
a materialista6s tudomdnyos
a valldsellenespropaganda6rdekeiter6s adminisztrativnyomdssaljuttatta 6rv6nyre. Ennekjegy6benjelent6sanyagi6s erkdlcsi t6mogat6stnyfjtott a kiil6nbtiz6ateistaszervezeteknek,
amelyeker6feszit6seiket
kiildnosena fiatalabbnemzed6keknevel6s6rekoncentrdltdk.Ekdzbennemritk6nel6forfolyt az id6sebbgener6ci6kvall6soshit6dult, hogy 6llami t6mogatdssal
nek megcsrifol6sa,kds6bb templomok kultfrhdzakk6 val6 dtalakitdsa,
Szt6lin idej6n leromboldsa.
AZ IJTG AZDASAGPOLITIKA(NEP)

(192t m6rcius)hoztakhatdrozatota NEP bevezeA p6rt X. kongresszusdn
t6s6r6l- mikozbenfolyt a kronstadtiantikommunistaldzadds.A diktatrira
nyom6sa,a gabonak6nyszerbes
zolgilltatdsa6ltal6nosel6gedetlens6get
v6ltott ki f6k6ppena parasztilakossdgkor6ben.A kronstadtier6d, amely n6h6ny 6ve m6g a forradalomfellegvdravolt, I92I elej6rea parasztiel6gedetlens6getfejezteki koncentrdltform6ban. Alizadds alapvet6jelszav6n- a
,,Szovjeteketkommunist6kn6lki.il" - m6st 6rtettekaz anarchist6k6s mdst
azoka politikai er6k, amelyekmag6naka forradalomnaka l6nyeg6tvontdk
kdts6gbea ,,fegyverek
deleg6tusai
kritikdj6val".A felkel6sta X. kongresszus
is kijzvetleni.ilsegftett6kleverni, s6t Trockij 6s Tuhacsevszkijm6s ismert
bolsevik vezlrek mellett vezett szerepetj6tszott ebben.
Az ttj gazdasdgpolitika
kiindul6pontjaaz volt, hogy a gabonak6nyszerbeszolg6ltat6s6t
term6nyad6valv6ltotta fel, rehabilitillta a piaci 6s p€nzviszonyokat,enged6lyeztea kor6bbanbetiltott mag6nkereskedelmet,
kfs6rletezettbizonyosvdllalatokdllami szabillyozds
ftj6n val6 denacionaliz6l6sdval
(ma azt mondan6nk,pivatizSl6s6val).T6vlatosc6lkitfiz6sk6ntfenntartott6k
ugyan 1927-ig a szocializmusantikapitalista6s antibiirokratikus6rt6krendj6t, a val6s6gbanazonbanegyrekev6sb6volt egy ilyen koncepci6naktdrsadalmi 6s politikai b6zisa.A pdrton beliil a baloldali ellenz6k,amely 1923ban az Onkorm6nyzatiszocializmus6s az er6ltetettiparosft6sigencsakelplatformj6njtitt l6tre, kdt-h6rom6venbeliil teljesenmarginalentmonddsos
liz6l6dott. Kollontaj asszony6s Sljapnyikov,,6nkorminyz6i" munk6sellenz6kea magaNEP-elleness6gdvel
szervezetilegkiszorult a p6rt vezet1
csoportjaib6l, 6s az ,,elkiil6ni.il6" politikai hatalom megfirz1s€talapfeladatnaktekint6 frakci6k keri.iltekdomindnshelyzetbe.
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A gazdasflgir6nyft6sban
az 6llam szerepe- ha 6t is alakult - 6lland6an
nbvekedett,mivel a moderntermel6sifolyamatokeg6szszerkezeteaz 6llam
beavatkoz6s6ra
6piilt, amit az adottnemzetkdzifelt6teleknem gyengftettek,
hanem er6sftettek.Ennek megnyilvdnuldsavolt, hogy a vildgfonadalmi
kommunizmusperspektiva
hely6re fokozatosana szocializmusnaka fejlett
kapitalistacentrumot,,utol6r6" felfog6sal6pett, ami bizonyos 6rtelemben
kifejez6ddttmdr Leninneka fut6szalag,a,,fordizmus"6s 6ltal6bana modern
termel6sistruktrir6kirdnti vonzalmdban.A szovjetvezet6k6s az 6rtelmis6g
tdbbs6g6nekgondolkod6s6bana 20-as 6vek elej6n ellentmonddsban6lt
egyUtta tdrsadalmi6ntev6kenys6gre
6s 6nkorm6nyz6sra
6pi.il6szocializmusfelfogds6s praxis az utol|rdssel,a hagyomdnyos
kapitalistaiizemi termel6s
munkamegoszt6si
rendszer6nek
kiterjeszt6s6vel
6s a polgdri termel6si6s
munkakultrira
A,,szocializmus
egy
orsz6gban
val6 fel6pi
,,megtanul6s6val".
t6s6neK' szt6lini tlzise 1924 december6benezt az illlapotot rcgisztrillta,
most mdr ellentmond6sn6lkiil, abszolutiz6lvamagdtaz utol6r6st.
A kapitalistaalternatfvagyenges6ge
a NEP-peri6dusban
mutatkozottmeg
igazdn.A val6s6gosoroszorszdgiviszonyokbana piacgazdasdg
t6rsadalmi
gy6kerei, gazdasdgistruktrirdi,tradici6ja, int6zm6nyifelt6telei nem eml6keztetteka t6ke nyugat-eur6paivil6g6ra.Hi6ba mondtaLenin, hogy a NEP
,,a kapitalizmusr6szlegesvisszadllitdsa"a szovjethatalomellen6rz6semellett, a val6s6gbana ,,vadkapitalizmus"
kiterjed6serendkivill gyors volt, mfg
a ,,kultur6lt, nyugat-eur6paikapitalizmusnak"(Lenin) nyomai sem mutatkoztak,pedig a polg6ri termel6sikultrira elsaj6tit6s6t6l6ppenLenin v6rt oly
sokat.Annyi azonbanmindenk6ppen
tdrt6nt,hogy megkezd6ddtta lakoss6g
m6dszeresiskol6ztat6sa,amely a felvil6gosod6s6s a racionalizmusirdnti
hagyom6nyosbolsevik odaaddseredm6nyeis: az rij munkdss6g6s a szovjet
6rtelmis6gaz lvtized v6gdre,a 30-as6vek elej6redn6ll6 t6rsadalmicsoportk6nt irhat6 le. A szovjetmodernizdci66s 6ltal6bana megv6lt6iparosft6sba
vetett hit tdrsadalmihordoz6iv6v6ltak.
Amikor 19236sz$nkibontakozottaz els6jelent6sebbpiacgazdasdgi
v6lsdg,az agrdr-ipari6ro116(magasipari 6s alacsonymez6gazdasdgi
6rakkal)
- az 6ltal6nosins6gkoriilm6nyeikozott nem volt m6sgy6gyit6eszkdz,mint
az 6llam, illetve az illlami 6rszab6lyoz6s.
A piacgazdasdg
bevezet6s6vel
kideri.ilt,hogy a represszi6nemcsaka hadikommunistarendszernek,hanema NEP-kapitalizmusnak
is szervesr1sze:
a bfiniild6z6stfj szintre kellett emelni. A piachozkdt6dd rij t6rsadalmi
r6tegeka politika szfdrdjdbanis ki akart6kfejezni jelenl6tiiket.A kommuT.istapdrt hatalmi monop6lium6nakmeger6sftdsejegydben a Szovjetek
Osszoroszorszdgi
Kdzponti V6grehajt6Bizotts6gaL922. februdr 6-i rendelet6nekmegfelel6ena Cseka6tszervez6se
ritjrdnl6trej6tt az AIIami Politikai
Igazgatdsdg,a GPU, szint6nFelikszDzerzsinszkijvezet1sfvel.
A hatalomkoncentrdci6
igen eltdr6 vililgnlzeti alapokkal6s elt6r6 c6lokkal rendelkez6politikai ir6nyzatokbanfejez6dtittkr.Igz4-ben a kommunista
pdrtellenz6kiPreobrazsenszkij
,,szocialistaeredetifelhalmozds"koncepci6j6ban,m6sr6szta nacion6lbolsevizmus
usztrjaloviverzi6j6ban(nagyhatalmi490

egy rij uralkod6osztdlyl€trehoz|sdg,diktatrira6s dllami t6kefelhalmozds
(kollektiviz6sdval),harmadr6sztSzt6lin gyakorlatipolitikai strat6gi6j6ban
l6s stb.) voltak bizonyoskozos motfvumok (b6r e ,,kdzdss6gr6l"gyakorlaNevezetesen:
6llami felhaltilag egyiktikneksem volt adekvdtelk6pzel6se).
moz6s,k6nyszerappardtusok
szerepe,a vi4ros6s a falu kdzotti egyenl6tlen
csere.E koncepcionillisegyez6s6gekellen6rea NEP felsz6mol6s6tsenki
nem kovetelte.S6t mindenki azt hirdette,hogy 6 a NEP igazi v6delmez6je.
Az 1923okt6bere6ta l€tez6baloldali ellenzdka NEP ,,6llamkapitalizmusdnak" birdlat6b6lkiindulva hirdettemeg a ,,szocialistaeredetifelhalmozi{st",
amely politikai vdgkonklfzi6it tekintve a mag6nt6k6sfelhalmozdstkivdnta
korl6toznia ,,kozj6t" biztosit6 6llamkez6ben.K6s6bbebb6l a szempontb6l
l6nyeg6tkifejez6 buharini ,,Gazdagodjatok"jelsz6t
birflltdk a piacgazdas6g
(L925).Preobrazsenszkij
elk6pzel6se
a szocialista
eredetifelhalmoz6sr6l
az ipar
€s a mez6gazdasigkdzdtti ,,egyenl6tlencser6re"6piih ,,.4,2eredetit6k6s felhalmoz6sid6szakdt6lval6 kiil6nbs6gitt abbanrejlik, hogy a szocialistafelhalhanema gazdasdgk'amoz6snaknemcsaka kisi{rutermel6st6bbletterm6k6nek,
pitalista fonn6i 6rt6ktobbletdnekrovdsi{rakell vdgbemennie."Az ellenz6knek
az a gondolata,hogy az eredetifelhalmoz6s6s a ,,munkdsdemokrdcia
rendszere", az ,,onigazgat6iszocializmus"perspektfvdiegyidejfilegfenntarthat6k, az oroszorsz6gifelt6telek kdzott nem igazol6dott.A val6s6gbannem
egyszerfiena nepmanokr6l,a kapitalistaviszonyokburj6nz6s6r6l,a ,,terv6s
piac" szervetlenkombin6ci6j6r6lvolt sz6,hiszenmindezzelszemben6lltak
a gazdasdgifellendiil6sjelent6s tdnyei, a kultrira felvirdgzdsa.Az alapvet6
probl6maazvolt, hogy k6pes-ea bolsevikhatalom6s szoci6lisbi{zisaalkalmazkodnia NEP tdrsadalmikdvetkezmdnyeihez.
Egy ideig rigy ldtszott,hogy az illlami tulajdon6s a mag6ntulajdonszektorai mellett a sztivetkezetek
nem kdszi.ilneka sirba.Az okt6beriforradalom
utdn az artyelek form6j6banl€tez6 termel6i szdvetkezetek- f6k6ppen a
kuszt6r-kisiparos-k6zmfiiparos
szf&6ban- er6st6mogat6stkaptaka szovjethatalomt6l.
19 19-ben 780 artyel mfik6ddtt, l92I -benpedig 4257. 1922-bena k6zmfr,ipari szdvetkezetek
3. kongresszus6n
a ttibb mint 9000artyelbenkOzelI milli6
emberttartottaknyilvdn. 86r a szbvetkez6s
e formdjaf6k6ppena k6zi munka 6s a kezdetlegestechnol6gidkalkalmazdsdra
6piilt, az ,,6neltartds",az
,,6nfinanszfroz6s"tOrt6nelmilegnem mell6zhet6 kfs6rleteir6l volt sz6.
- a hdborriel6tti peri6dushozk6pestis
UgyanakkorszerteOroszorsz6gban
- rohamosanfejl6dott a fogyasztdsiszovetkezetek
h6l6zata,amely az ipai
munk6ss6gdtrnt6tdbbs6gdt6s a mez6gazdasdgi
lakoss6gj6 rdsz€tmagdban
foglalta. Uj, figyelemrem6lt6 jelens6gaz onkdntesmez6gazdasdgi
termel6szovetkezetekfejl6d6se.Ndmileg el6reszaladvaitt emlitjiik meg, hogy a
20-as6vek v6g6na gy6riparbanaz illlami tulajdont mdr 6lesenszembe6lli
tott6k a k0zdss6gitermeldsiszdvetkezetek
alternatfvdjdval.
A 20-30-as6vek
fordul6j6n pedigaz 6llamszocializmus
ideol6gi6j6nakjegydbenmegsziintett6k a parasztsdg6nk6ntestermel6i egys6geit6s fogyaszt6siszdvetkezeteit,
6s a k6zmfiipariszovetkezetekre
is hasonl6sors vi{rt. A megmaradtsz6vet-
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kezetiegys6geket,,f6l6llami"szervezetekk6
alakftott6k6t ezzelmegsemmisftett6ka termel6sidemokrdciaelveit 6s struktrir6it.6s a biirokratikus ir6nyft6s intlzmlnyeit vezettdkbe.
A SZOVJETUNI6
LETREJOTTE
A SzovjetekII. Osszoroszorsz6gi
(19t7. okt6ber 25.
Kongresszus6nak
m6g az I. kongresszuson,
1917jfniusdbandtlntot[nov.7.])osszehfv6s6r6l
tek. Itt jtjttek l6tre a hatalomcsricsszervei:
a szovjetekK6zponti v6grehajt6
Bizotts6ga6s a NdpbiztosokTandcsa.A szovjethatalom
nemzetim6retekben
val6 koncentr6l6d6sa
val6banalulr6l, a lakoss6g6ltal vfllasztotthelyi szovjetek fel6l indult ki. A szovjetek,,helyi szeparatizmus6t"
Lenin 6s 6ltal6ban
a bolsevik vezet6kkezdetbenszimpiti|val szeml6lt6k,amennyibenaz ardgi
6llamhatalmiszervek(zemsztv6k6s v6rosi dumdk) bi.irokratikuscentralizmusi{raval6 kdzvetlenreag6l6svolt. A demokratikuscentralizmusfogalm6val ragadt6kmeg a szovjetekhatalm6nakalulr6l felfel6 val6 koncenftill6dasdt.Az Alkotmdnyoz6Gyfil6s feloszlat6s6nak
peri6dusdbank6tszeris tjszszeiilta SzovjetekOsszoroszorszdgi
Kongresszusa
mint ,,a munk6s-paraszt
kdzt6rsas6g"legfels66llamhatalmiszerve.A r6gi dllamhivatalnokikar 6s a
hatalmi szervekellendll6sainkdbb felgyorsftottaa szovjetek6llamalkot6tev6kenys6g6t.A kiiltjnb6z6 fonadalmimunk6s-6s katonaszervezetekb6l
meritett6k rij k6dereiket,akik szinteegyidejfilegbonyolftott6kle a rdgi hadsereg leszerel6s6t,az rij, a vdrds Hadsereg6s m6s 6llami szervekfel6pftds6t.
A szovjetrendszerki6piil6s6nekkikrist6lyosod6sifok6t mutatta meg az 6j
szovjetalkotm6ny,amelyeta szovjetekIII. kongresszusa
fogadottel.Ezzel
egy id6benmegkezd6dotta szovjethatalomalapj6na nemzetikdztr{rsas6gok
6s a nemzeti-dllamikapcsolatok
fdderdciSsalaponval6 megszil6rdul6sa
is.
1917 dprilisdban,a petrogr6dipdrtkonferencidnel6sz6rmeriilt fel a birodalom,,n6pektestv6riszdvets6g6v6"
val6 gyakorlati fltalakitdsdnak
a gondolata. Am igen kacskaring6srit vezetett1922.december30-ig, amikor
Sztdlin,a nemzetis6giigyindpbiztosa SzovjetekX. Osszoroszorszdgi
Kongresszusdnbejelentettea Szovjetuni6ldtrejilttdt. l9Zr-re az Oroszorszigi
Szovjet Foderativ SzocialistaKdzt6rsas6gnemzeti-nemzetisdgi
szempont
alapj6n szervezettfdderativ kdzt6rsasdgg6
fejl6dott, amelybenoroszorszdgon kfvi.il m6r hat auton6mk6zt6rsas6g,
a baskfr, akirgiz, a tat6r,a turkesztdni, a gorszki 6s a dagesztdni6lt egyi.itt,kieg6szi.ilve
a k6t Munka Kommundval, a kar6llal 6s a volgai n6mettel.Ezek mellettl€teztekauton6mteriiletek is, mint a csuvas,a kalmi.ik,a vod6k,a jakut stb. 1921-reaz 6n6ll6k6zt6rsasdgokkal(Ukr6n SZSZK, AzerbajdzsdnSZSZK, Gr(tz SZSZK, Hivai
SzovjetKozt6rsasdg,
BuharaiKdztdrsdg,Tdvol-keletiDemokratikusK6zt6rsas6g),amelyek kor6bbanOroszorsz6gelvdlaszthatatlanr6szeit k1pezt1k,
kezdtek kialakulni fdder6ci6skapcsolatok.Az oSZFSZK 1919 tavasz6t6l
k6toldalf, ,,szerz6d1ses
viszonyban",,,katonai-politikaiszovets6gben"6llt
az 6n6ll6 szovjet kdzt6rsasdgokkal.
Az OSZFSZK 6s az Ukrajnai SZSZK
1920.december28-6n alfiirt szerzlddseszerint ak€tk6ztdrsas6golyan gazdas6gi-katonaiszdvets€grel6pett,amelynek6rtelm6benegyesftett6ka had492

iigyi, a ktilkereskedelmi,a p€nzigyi, a kdzlekeddsi,a postaiigyi6s a munkaiigyi ndpbiztoss6gokat,
de az egyesitettnlpbiztossdgok
az ukrajnai legfels6 szovjetnekis al6 voltak rendelve.Ez a ,,modell" nem tisztizta m1g az
egyes koztdrsas6gok6n6ll6s6g6nak6s Szovjet-Oroszorszdghoz
ffrz6d6 viszony6nakddnt6 k6rd6s6t.
A kaukdzusontriliteriiletek, Orm6nyorsz69, Azerbajdzsdn,
Grrizia ekkoriban tett6k meg az els6 l6p6staz 6n6ll66llamis6gkialakftdsaritj6n, melyet
azonbankereszteztekaz egym6ssalis viaskod6hatalmak:Anglia, Tortlkorszdg,Oroszorszig.Rdaddsule t6rs6gis kibdkithetetlennek
tfin6 etnikai konfliktusokt6l szenvedett.Az I. vil6gh6borriperi6dus6bana ttirtikdk tdbb mint
egymilli6 drm6nyt gyilkoltak meg, akik 6rthet6enaz oroszokt6lv6rtak v6delmet.R6ad6sula szovjetvezet6kegy jelent6scsoportjais rigy tekintett e
teriiletekre,mint Oroszorszdgr€szeire.
A VdrdsHadsereg1920-2I folyam6n
v6glegesftette
e teriiletek szovjetizillilsdt.
Szt6lin magais eg6szen1922 6sz1igragaszkodottahhozaz elkdpzellshez,hogy az frj szocialistadllamsz6vets6g
kereteikdzdtt mindenegyesk6ztdrsasdgl6pjen be az Oroszorszi{giSzovjet Fdderatfv SzocialistaK6ztdrsas6gba.Ez az elk6pzel6sautonomizdldsn6ven v6lt ismertt6.Lenin - a
nemzetekdnrendelkezdsijogdnak elv6re hivatkozva- hal6los betegenis
ellenezteezt az 6llami struktrirdt,mert fdlt att6l, hogy a nagyoroszbi.irokr6cia sovinizmusamegfojtja majd a kisebb n6pekkor6bena nemzetikultrira
6s az 6n6ll6 demokratikusfejl6d6slehet6s6g6t.
Elk6pzel6seszerinta ,,nagyorosz gyerusimorda"felt6mad6sdtcsak fgy lehetettmegel6zni,ha ,,Eur6pa
6s Azsiandpeitink6ntes6s egyenjogfalaponhozzdkl6treuni6jukat".A Szovjetuni6 mint fdder6ci6helyett azonbanegyszerfibbnektfint a bi.irokratikus
centralistamegoldds,amelyr6l 6ppen maga Szt6lin, Ordzsonikidze,Dzerzsinszkij 6s m6soktettek tanribizonysdgot,
amikor 1922nyardner6nekerej6vel akart6k Gruzilt bekdnyszeriteniaz oroszorsz6gi6llamba.Lenin utols6
ir6saiban,igynevezett politikai v6grendelet6ben
egyfel6l arrafigyelmeztetett, hogy a biirokratikuscentralistamegolddseset6n,,a szovjet6s szovjetiz6lt
munkSsok,akiknek szdzallkardnyaigen csek6ly,rigy bele fognak fulladni a
nagyoroszsovinisztaszemdtnek
ebbea tenger6be,
mint l6gy a tejbe".M6sfel6l
a gfiz tapasztalatokra
hivatkozvaarrautalt,hogya kis nemzetfonadalmdrainak
kell els6sorban
a helyi nacionalizmus
6s szeparatizmus
ellenfelvenniiika kiizdelmet,6m itt is a trilkapdsoktortdnelmi6spszichol6giaihdtterlthangsflyozta:
m6snemzetis6gfiek
mindigoroszabbak
,,azeloroszosodott
az oroszokn6l".Nem
vdletlen,hogy Lenin 6ppena g{a konfliktustis 6rintvejavasoltaSztdlinlevdltdsdta pl6rtf6titkdri funkci6j6bol.Lenin ugyanakkorki.il6nbs6gettett az ,,e,1nyom6 6s az elnyomottnemzetnacionalizmusa"ktizott. A kor6bban,,elnyom6 vagy rigynevezettnagy nemzetinternacionalizmusdnak
nemcsakabban
kell 6llnia, hogy tiszteletbentartja a nemzetekformai egyenl6s6g6t,
hanem
olyan egyenl6s6gben
is, amelyaz elnyom6nemzetr1sz1r6lellensrilyozndaz
6letbenkialakul6 egyenl6tlens6get".
V6gtil is az oroszorszdgi6s a kaukdzusifdderdci6k,Ukrajna 6s Belorusszia szovjetkdzt6rsasdgai
az emlitett napon, 1922. december30-6n a
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moszkvaiNagy Szfnhdzbandeklar6ltdka SzovjetSzocialistaKoztdrsasdgok
Szdvets6g6nek
megalakuldsdt.A kdzt6rsasdgoklak6i egys6gesszdvets6gi
6llampolgr{rs6got
kaptak,6s saj6tkormdnnyalrendelkeztek.Egyesitettn6pbiztoss6gokk6nt
mfik6dteka Munk6s-Paraszt
Feliigyelet,a hadiigyi 6s a kiiltigyi n6pbiztoss6gok,
valaminta Legfels6Ndpgazdas6gi
Tan6cs.A Szovjetek
Kdzponti V6grehajt6Bizotts6ga,amely a szovjetkongresszusok
kdzdtti id6ben gyakoroltaa legfels6tbrv6nyhoz6ihatalmat,a Szdvets6giTan6csb6l6s
a Nemzetis6giTan6csb6l6llt.
A monarchistaer6k szdtzizdsautdn az ellens6geskapitalistakdrnyezetben a szovjetkdztidrsas6g
vezetdi szdmfirais fokozatosanfel6rt6kel6dotta
nemzetkiizirendszerhezval6 viszony,m6s sz6val:fel6rtdkel6dtekSzovjetOroszorsz6g,
illetve a Szovjetuni6nagyhatalmi6rdekei.EnnekfUggv6ny6ben
kertilt napirendreism6t - ha rnr{sn6ven6s nri{sc6lokkal is - az ,,oroszftildek
dsszegyfijt6se".
A forradalmiperiodusban
a nemzetimozgalmakkalkdtdtt sz6vets6getsokfel6felv6ltottaa biirokatikus al6rendel6s.
A hatalmicdlszerfis6g
mindeniitter6sebbnek
bizonyulta meghirdetett
ideol6giaic6lokndl,soldel6el(gazdasdgi,
maradta nemzetisaj6toss6gok
vall6si,6letm6dbelistb.) kell6 figyelembevdtele.
Az 6llam,a hatalom(gyerzsavnoszty)
ism1tpolgdrjogotk6vetelt mag6nak.Ugyanakkor mindezzelegyiitt vagy 6ppenez6rt a kdztdrsas6gokvezet6csoportjai6s lak6i egy felemelked6nagyhatalomr6szeik6nt
politikai-tdrt6nelmisrilyuk megndveke
d6s1t6n1kelhett6k.
Az 6vek el6rehaladt6valaz egyeskozt6rsas6gok
szerepemegndvekedett.
Mind a Kauki{zusban,mind Kdz6p-Azsifibana helyi nemzetis6geknyom6jdttek l6tre - term6szetesen
s6ranemzetiktrzti{rsas6gok
mindegyiksoknemzetislgfr,lakoss6ggal6s kozds szovjetalkotmdnnyal(1924). Az egyeskbzt6rsas6gokauton6mkdzt6rsas6gokb6l
6s auton6mteriiletekb6l6lltak. A II.
vil6gh6borrikirobban6s6nak
kdriilm6nyeik0z6tt,a Baltikum Szovjetuni6hoz
val6 csatol6sa,illetve a szovjet-finn h6borribefejez6s6tkdvet6 hatr{rkiigazftdsokutdn, 1940-ben16 szovjetkdzt6rsas6gb6l
6llt az uni6.
A Szovjetuni6nbeliili hatdrokjelent6s6genagyon viszonylagosvolt: a
bels6 hatdroknemcsakpolitikailag voltak jelent6ktelenek,hanem gazdas6gilag is. A hatdrok meghfz6sasor6n a vdletlen is nagy szerepetjdtszott.
Szt6line hatr{roknak
magasemtulajdonitottnagyjelent6s6get.
Ebb6l a szempontb6la legfurcs6bbtal6nHruscsovdtint6sevolt 1954-ben,amikor Ukrajna
6s Oroszorszdgegyesiil6s6nek
300. 6vfordul6j6n,,az ukrdn n6pnek ajdnd6kozta a Krfmi Auton6m SzovjetK6zt6rsas6got",amely kor6bbanaz OroszorszdgiFbder6ci6r6szevolt. De az egyeskdz6p-6zsiaikdzt6rsas6gok
kdztitti
hatdrokmeghriz6s6t
is j6r6sztszubjektfvddntdsekbefoly6soltr{k.
Az olyantdrt6nelmilegkialakult hat6rkonfliktusok,mint a lengyel-ukrdnvagy lengyel-belorusz hatirok ,trendezetlens6ge",
a rom6n-moldova-ukri{n-oroszhati{rokinstabil jellege elvdlaszthatatlanok
a kor6bbi lvszdzadokfejlemdnyeit6l.A kdz6p6zsiain6pekgyakorlatilaga Szovjetuni6kereteinbeltil jutottak el a nemzeti
fejl6d6sszintj6re,m6g a n6pekelnevez6se,
mint pdld6ulaz ,,izb€g" (kor6bban ,,sz6rtoknak"nevezt6k6ket) vagy az ,,azerbajdzs6n"
is csak a 20-as
6vekbenhonosodottmeg. 1936.december5-6na Kaukdzusontrili
F6der6ci6
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j6nnek l6tre (Grfzia, Orm6nyorszdg,
hely6n dn6ll6 nemzeti kdzt6rsas6gok
Azerbajdzsdn),
s ezena naponform6l6dikfdderatfvdllamisdggalrendelkez6
gd Koz1p-AzsifibanKazahsztdn6s Kirgfzia is.
szovjetkdzt6rsas6g
A Szovjetuni6nemzetkd
zi p ozici6inakkedvez6tlenalakuldsav6gs6 soron
meghatilrozta
A diplom6ciaielismer6smellett
er6sen
a bels6lehet6s6geket.
a nagyhatalmak6s a nyugati t6ke szerfelett6vatosmaradta szovjetuni6beli
befektet6sekkel
az eg6szperi6dusban.Ebb6l a szempontb6ligen tanuls6gos
a brit-szovjet viszony alakuldsa.A brit konzervatfvokellen6ll6samiatt a
Szovjetuni6elismerdse6s a diplom6ciaikapcsolatokfelvdteleI924-ig hitz6dott.Az alapprobl6mamindvdgigaz volt, hogy a Szovjetuni6ragaszkodott
(1918.janu6r2I.), amelyelt6r6ltea cr{riad6segyik alapvet6dekr6tum6hoz
konferencidn(1922.6priliss6gokat.A brit delegdci6a gdnuainemzetkbzi
m6jus) egy6rtelmfiv6tette, hogy a brit korm6ny sem 6llami, sem magdnhiEgyrittal
telekkelnem fog hozzfljirulni a szovjetgazdasflghelyre|llitds6hoz.
ragaszkodotta ki.ilfoldi, mindenekel6tta brit tulajdonosok6llamositottvagyondnakteljes k6rt6ritds1hezis. Az 1922.jtiliusi hdgai nemzetkdzikonfe- egyenesen
csatlakozva
rencidnpedig- a belga6s a franciakdveteldsekhez
a kiilfdldi tulajdonok visszaad6s6tkbvetelte an6lki.il,hogy konkretizflltdk
volna a szovjet 6llamk6r6rtt6si kdvetel6seita szovjetteriiletekenelkdvetett
pusztftdsok1rt.
Lininov rijrafogalmaztaa szovjet6ll6spontotannakrem6ny6ben, hogy az antantp6nziigyi t6mogat6stnyrijt - az l9ZL-es 6hfns6gut6n
alig magdhozt6rt - szovjet gazdasdgnak.
Keynes6s a brit Munk6sp6rtvevezdrkara,valamintaz ,,El a kezekkelSzovjet-Oroszorsz6gt6l"-mozgalom
zet6s6gea konzervativkorm6nymerevpolitik6j6r6lrigy v6lekedett,hogy az
nem a szovjetekmeggyengiills€hezvezet,hanem- nagyobbszovjet 6ldozatv6llal6smellett - befel6 fordul6sukat(illetve a ndmet-szovjetkapcsolatokat) er6sfti, s a brit munkahelyeksz6m6tcsdkkenti,amennyibena szovjet-angol kereskedelmikapcsolatokata korm6nymegtorped6zza.
Am hiba lenneal6becsi,ilnia nyugatitechnol6giai-g6piexport 6s a Szovjetuni6bakiilddtt szakemberek
szerepdta 20-as6vekels6 iparosft6sihull6ma
idej6n. A Lenin bizalmfit is 6lvez6 Armand Hammer a Szovjetuni6ir6nt
bardti 6rzelmekettdpl6l6amerikainagyv6llalkoz6volt a legnevesebbtizletember,aki jelent6s olaj- 6s azbesztkoncesszi6kat
szerzetta Szovjetuni6ban.
Am jelent6sebbt6kebe6raml6st
6 semtudott el6id6zni.Ugyanakkora 20-as
c6lj6b6l
6vek m6sodikfel6bentlbb szdzszakemberis j6rt tapasztalatszerzds
nem tekinthet6jelent6sneka nyua nyugatiorsz6gokban.
B6r mennyis6gileg
gati mfiszaki ,,segfts6g",m6gis bizonyoslok6st adott a technikai-technol6giai fejl6d6snek,s a VdrdsHadseregszfimdrais komoly haszonnalj6rt.
Mindennekf6ny6benk6ts6gtelenn6
v6lt: a bolsevizmusvolt az egyetlen
er6, amely k6pesnekbizonyult Oroszorszdgmint 6llam egys6g6nekhelyreilllitdsdra6s meg6rz6s6re.
A TARSADALMI SZERKEZETALAPVONASAI A NEP-KORSZAKBAN

tiikr6benviszonyA szovjett6rsadalomszerkezeteaz l926-os n1pszdmlfilfls
lag differenci6lt k6pet mutat, amely a megel6z6peri6dusok6s a NEP-kor496

szakmindenl6nyegessajdtoss6g6t
tilkrozi. Az I. vil6gh6borfnyom6na lakoss6gsz6mbelicstikken6se
kbvetkezt6ben
az dletkoriar6nyok6s a nemekegyensrilyamegbomlott.Az I926-oshaL'{rokat
v6ve alapul,I9l7-ben az orszdglakossdgameghaladtaa 147 644 000 f6t. I922-rea lakoss6gszdma(Buhar6val
6s Hiv6val) nem eg6szen135milli6ra csiikkent.A polgr{rh6boni,
a ji{rv6nyok,
(az I92I 6s az
az 192I-es6hins6gkdvetkeztdben
be6llottembervesztes6geket
1939-eshatrirokkdzdtt) l92I-re vonatkoz6an10,9milli6ra teszik a kutat6k.
Ha az I. vil6gh6borfs ember6ldozatokat
is sz6mbavessziik,hozzdvetileg
fjabb 5-6 milli6s vesztes6get
kell a t6bb mint 10 milli6hoz hozzdadni.
Az oroszorszdgif6derdci6teriiletdnl926-ban4,5 milli6val kevesebbf6rfi volt, mint n6. A h6zass6gokszdmadrdmaiancsokkenta hdborf el6tti
id6kh0zkdpest,a sziilet6sekszdmam6gisgyorsanemelkedett.Az lletfelt€telek javuldsdvala gyermekhaland6s6g
csokkent.A tdrsadalomaz embervesztes6gek6s a demogr6fiaiv6ltoz6sokkiegyenlft6hat6sakbvetkezt6ben
A lakossdg677o-a30 6v alatti volt. A munkak6pes
lakossdg
,,megfiatalodott".
kdr6bena gyermekmunkainldbb falun volt jellemz6, a 14 6v alatti v6rosi
gyerekek2,7Vo-adolgozott,mig falun ez a sz6mmeghaladtaa l2,4Vo-ot.A
rendkiviilmagasmunkan6lktilis6g
gyakorlatilagmindenkoroszti{lyt6smindk6t
nemetcsaknemegyformdnsrijtotta.86r a vdrosbana f€rfiak rdvidebbideig
6ltek, mint vid6ken, de a fdrfiak dtlag6letkora6ltal6banalacsonyabbvolt,
mint a n6kd.A tradicion6lisviszonyokkozott616keleti,6zsiain6pekeset6ben, mint p6ld6ul a baskirok vagy a kirgizek, nem ment v6gbe radik6lis
vfiltozds:maradta magasszi.ilet6siar6ny6s a magashal6loz6sir6ta. A sziilet6sekszdmanem haladtameg orszdgos6tlagbana hdborf el6tti szintet.
- ellentdtbena hisA tdrsadalomstrukturdlis6talakul6saa NEP hat6srdra
-,
toriogrdfia sok 6ven 6t deklardlt tlzisdvel a szovjetfalu,,kdz6pparasztosoddsa"nem volt ttlbb mitoszn6l.A h6borf alatta falu szocidlisdifferencidl6d6safelgyorsult,f6k6ppena legszeg6nyebb
rdtegekelv6ndorl6sakdvetkezt6ben,6s a gazdagabbelemek gazdasdgilag
valamelyester6sddtek.A polg6rh6borris pusztit6s 6s a hadikommunizmusgazdasdgonkivi.ili k6nyszerre
6pnJtgazddlkoddsa
ut6n a falusi piacgazdasdg
6lelmiszer-ell6t6k6pess6g6nek noveked6seellen6revagy tal6n 6ppen azlrt, a falusi t6rsadalom- a
fonadalmi nacionaliz6l6s6s az egyenl6sft6foldoszt6sut6n ldtrej6tt homogeniz6l6d6stkovet6en- ism6t differenci6l6d6snak
indult.
A szovjetekIII. kongresszusa
1925.6prilis l8-6n az ,,IdeiglenesszabdIyok"-ban arr6l rendelkezett,hogy bdrmunk6tnemcsaka saj6tfdldtulajdonon lehet alkalmazni,hanema b6relt fdlddn is. A p6rt politikdja ezzel pdr- a kdzdssdgitermeldspozici6it pr6b6lta
huzamosan- 6s ellentmonddsban
er6siteni6s a szeg6nys6gkiterjedds6tmeggi{tolni.A parasztiv6llalkoz6, a
falusi burzsodzia,a kuldk nem annyiraa termel6sbenvolt jelent6s tdnyez6,
mint inkdbb a kereskedelmi-uzsor6s
tev6kenysdgiteriileteken.A farmergazdas6gcsak periferi6lis szerepetj6tszott. A mezlgazdas6gib6rmunkakorl6tozottsdgdra
utal, hogy gazdasdgonk6nt
6tlagban1-2 bdrmunkdstfoglalkoztattak. I924-ben a parasztit6rsas6gok6s a paraszti gazdasflgok
b6rmunk6sainakszdmamintegy 900 ezerkdrtil lehetett.B6rmunk6tugyanakkornem-
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csak a nagygazdilk hanemolykor a kisgazddkis alkalmaztak.1924-bena
stabil kdz6pparusztigazdasilgoknak,
amelyek6-10 gyeszjatyinafolddel rengazdasdgok
delkeztek,6tlagban1,3 lovuk volt. A szeg6nyparaszti
az eg1sz
peri6dusbana falu tobbs6g6talkottdk.
Az ipar helyredllftdsdnak
megfelel6ena vdrosi lakossdgszdmarohamos
ntiveked6snek
indult, ez f6k6ppenEszak-Kauk6zus
vi{rosaibanvolt kiugr6an
magas.A ndveked6s6ltal6bana hagyomdnyosipari centrumokvi{rosaiban
gyorsabbvolt, mint a mez6gazdas6gi
viddkek vdrosaiban,s emellett igen
gyors volt a perif6ri6k nem vagy alig urbanizdltv6rosijellegfi telepiil6sein.
I926-ban a Szovjetuni6v6rosi lakoss6g6nak
l6tsz6mamegkdzelftettea 23
milli6t. Az Oroszorsz6gi
Fdderdci6vr6rosilakoss6gdnak
szoci6lisszerkezete
1926-banaz alilbbi kdpet mutatja.
Vo

1923-hoz
viszonyitott
Vo-osndvekedds

330 950
168 473
37 408
56 L28

29,5
27,5
0,5
0,7

37,0
26,7
-20,I
103,6

407 403
620 47 I
622 230

5,1
7,9
7,8

54,3
-LL,6
46,5

L6tszdm

Munk6sok
2
Alkalmazottak
2
Szabadfoglalkozdsfak
B6rmunk6t alkalmaz6k
Csal6di vagy tdrsas6gi
munk6t alkalmaz6 gazdilk
Egyedtil6ll6 magdngazddk
Kisegitl csal6dtagok
Allami vagy t6rsadalmi
rnt6,zm6nyekeltartottja

816 I52
10,3
49,5
B6rl6k
101805
L,3
1g,g
Deklasszdlt
lakoss6g
31586
10,9
0,4
Munkan6lki.iliek
656 521
4,7
8,3
-88,4
Egy6b
47 526
0,6
Eg6szlakoss6g
7 896 653
100,0
2r,0
Az eur6paiOroszorsz6g
vdrosaiban,mi{rL920-bana munki{sokt6bb mint
90%o-a
rfllami v6llalatokndldolgozott.Am e tidrsadalmiosztillya rendszerhivatalosideol6gidjdvalellent6tbennem rendelkezettszocialistadntudattal,er6sebben6lt benneaz illlami ftigg6s6gpatriarlc{listudata,br{rid6vel a munk6ss6g
egyjelent6sr6szeelsaj6titotta
az 6llamszocialista
dntudategyfornl{j6t. A munk6ss6gk6zel fele kvalifikr{lt, vagyisszalcn6valrendelkez6munkaer6volt, amelyet dbnt6 tdbbs6g6bena nagyipari6llami tizemekbenalkalmaztak.
A vdrosi 6rtelmis6gmint szociol6giaikateg6riaaz 1926-osn6pszdml6l6s
szerintaz OSTSfr(-ban tdbb mint 400 ezeremberb5l6llt(402 684).E r6teg
38%o-6t
a vezet1 szemllyzet(,,menedzsment")
alkotta,fels6 jogi v6gzetts6get ig6nyl6 munk6t2,8%o-ukvdgzett,a mdrndk-mfiszakiszem6lyzetI2,3Voot tett ki, az orvosi r6teg 8,9Vo-ot,a kultrira 6s oktat6ster6npedig az 6rtelmis6giek37,8%o-a
dolgozott.Az rin. szabadfoglalkoz6sfak
sz6maL923-hoz
viszonyitva 1926-racsdkkent:a vdrosi lakoss6g0,8Vo-6ttettdk ki, jelent6s
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r6sziik egyhdziszem6ly.Az egyhdzialkalmazottaksz6ma I926-ra er6sen
lecsokkent.t923-bana pravoszl6vszerzetesek
szdma777, az apicdk szdma
5353volt.
Az 6n6ll6 gazddk(kisiparosok,k6zmfivesek)sz6maSzib€ria6s Kazahszt6n jelent6s teriiletein, ahol tulajdonk6ppensohasemvolt ,,hadikommunizmus", magasmaradt.A ,,tfl6l6k" tdbbs6giikbena helyi etnikumhoztartoz- a regiotak. A b6rmunkdtnem alkalmaz6gazdilkegyesn6pcsoportokn6l
n6lis saj6tossdgoknak
megfelel6en,
mint p6ld6ulK6zdp-Azsi6ban,
a lakoss6g negyed6ttett6k ki. A ,,b6rmunk6talkalmaz6gazddk",a v6llalkoz6k6s
a keresked6ka vdrosi lakossdgfels6, gazdagftteglt alkottdk,de nemigen
hasonlftottakeredetiiket,kultfr{jukat 6s 6letm6djukattekintve a nyugat-eur6pai v6llalkoz6i r6tegre (ami 6nmag6banterm6szetesen
nem 6rt6kit6let).
Mikdnt a falusi v6llalkoz6, a ,,kuldk", rigy a v6rosi b6rmunk6talkalmaz6
vdllalkoz6,keresked6mentalit6sais er6senkiililnbdzdtta nyugatinagyt6k6s
iizletemberekdt6l.E tipikusanprovincidlis,lok6lis viszonyai 6ltal meghat6rozott csoportoka 20-as6vekbennem kdpviseltek6ndll6politikai t6meger6t
vagy alternatfv,,kultfrfit".E csoportokav6llalkoz6ir6tegkisebbs6g6t,
kb.
20Vo-6talkott6k.E t6rsadalmir6tegekszociol6giai€s gazdas1gidrtelemben
nem 6lt6k tril a 20-as6vek v6g6nbekdvetkezettttlrt6nelmifordulatot.

A ,,nagy6ttor6s"
AZELLENZEK
KZARASA
A 20-as6vek kdzep6rea p6rton beliil szervezetilegh6romj6l ktrriilhat6rolhat6 irdnyzatjdtt l6tre, amelyekmaguk is kisebbfrakci6kb6l vagy csoportosul6sokb6l
tev6dtek6ssze.A szt6lini,,tdbbs6ggel"
szembena Trockij vezette baloldali ellenz6knekgyenge szervezetipozici6i voltak, s tflzottan is
ideologikusbe6llft6d6sjellemezte6ket.Az adotttdrt6nelmifelt6telekk6z6tt
Trockij ,Bermanensforradalom" elm6lete,amely a nemzetkdziforradalom
gyakorlati kiteljesed6s6re
6piilt, egy nem forradalmiperi6dusbanfokozatosan marginalizfil6dott.sztdlin pragmatikusl6p6sekkelegyre tdbb hatalmi
pozici6t h6dftott meg, alkalmazkodvaaz adotthelyzetpillanatnyi lehet6s6geihez,mikbzben6rtelmis6givetdlyt6rsaiegym6ssalis vitatkozvaelm6leti
vitaklubkdntfogt6k fel saj6t pdrtjukat, ami azutilnszervezetilegmegk6nynyitettea p6rtvezet6sb6l
val6 kiszorftdsukat.1925folyam6nmegform6l6dott
a leningr6dipirtvezet6,Zinovjev6s a kereskedelmindpbiztos,Kamenyev(a
Politikai hoda tagjai) vezetteitn. Ieningrddi vagy rtj eilenzdk,amely elutasitottamind a ,,szocializmusegy orszi{gban"szt6linijelsz6t, mind a demokrdcifinaka pdrtonbeliili szfikiil6s6t.Ezt a frakci6tt6mogattaegy ideig Lenin
feles6ge,Krupszkajais. M6sfel6l azonbanszembendlltak rrockij hatalmi
tdrekv6seivel6s a permanensforradalomelgondolds6valis. Bdr 1926 6prilis6ra a trockiji 6s a zinovjevi-kamenyevifrakci6 egyesiilt(egyesilltellenzdk), szervezetipozici6ik igy is gyeng6nekmutatkoztakSzt6linnalszemben,
aki nem riadt vissza a titkosszolgdlatieszk6z6kalkalmazilsdt6lsem. Az
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egyesiilt ellenz6k,amely nem 6lveztea pdrt f6ideol6gus6nak6s a NEP f6
v6delmez6j6nek,Buharinnaka tdmogat6sdt,
hi6baval6anbirillta az ij gaz(szoci6lisktildnbsdgeknovekeddse
das6gpolitikanegatfvkdvetkezm6nyeit
stb.). Szt6lin hamarosanmaga6ll majd az ilyen antikapita.lista
birllat 6l6re.
Miut6n szervezetilegfelmorzsoljaaz egyestiltellenzdket,Buharin ,jobboldali" elhajl6saellen fordul, amely ,,incidens"I929-re szem6lyihatalm6nak
kizi{r6lagossdg6val
z6rulle. Mikdzbene bels6pdrtpolitikaikonfront6ci6zajlik, az orszdgbana hatalomkoncentr6ci6
t6mogat6saigen kiiltinboz6 tdrsadalmi csoportokszem6benment66vnekl6tszik. Mindenki az 6llamt6l vdrja
saj6t6rdekeinek6rv6nyesft6s6t.
Szt6linezt a jelens6geta magateljess6g6ben
felm6rte,6s,,hatalomtechnikailag"
alkalmazk
odotthozz6.
A NEP csricspontj6n,L925-1926-ban,amikona tulajdonkdppena gazdasdg helyredllft6saa h6boni el6tti viszonyokhozk6pestv6gbement,ugyancsak ,,helyre6llt"- mint kor6bbanmdr hangsrilyoztuk- az 6llami szerepv6llal6s az 6let mindenteri.ilet6n.Az illlami rijraeloszt6srendszereaz 6ltal6nos
fns6gk6rtilm6nyeikdzdtt nem egyszerfienmegszil6rdult,hanema hivatalos
p6rtvezet6sprogramjdvdv6lt. Az {llamnak a gazdasdgba
val6 beavatkoz6sa
mindenekel6tta kdzponti tervezdsben,a tervgazddlkoddsbandlttjtt testet.
A Szovjetuni6tdrt6netdben
az 1927-es6v sorsdiint6esztend6nek
bizonyult.
A jrinius 8-6n elfogadottkorm6nyrendelet
6rtelm6benmegkezd6ddttaz els6
6t6vesndpgazdasdgi
terv kidolgozdsa.Megszildrdult6s 6t is alakult- a m6g
Trockij kezdem6nyezdslreL922-benldtrejdtt - Allami Tervbizottsdgszerepe. Augusztusban
kibocsdtottdk
az els6 iparositdsikdlcsdnktitv6nyeket.
Ezzel szorosdsszeftigg6sben
magi{nakaz dllamhatalomnak
az 6n6ll6sul66rdekei 6s sztiksdgleteirohamosm6rt6kbenegy bonyolult struktfr6jri rijbiirokrdcia ki6ptil6s6teredmdnyeztlk.S b6r e bi.irokr6ciaelldtottt6rsadalmilaghasznos funkci6kat is, eltart6saegyre nagyobbterheketr6tt a tdrsadalomra.
A szovjet 6llam szoci6lpolitikaivfvm6nyai,mint p6ld6ul a munkdhozval6
jog realizdl6sa,a gyermekmunkabetilt6sa, a gyermekell6tds,az eg6szs6giigy, a tdmegkultrira6s mfivdszetnemzeti m6retekbenval6, kor6bban
nem l6tott m6rt6kfi fejl6d6sekiszdlesitettea szovjethatalomtdrsadalmib6zis6t.(Mindez azonbaninkdbba paternalista,a ,,gondoskod6
n6p6llam"szocidldemokratatradfci6j6val 6llt kozelebbirokons6gban,mintsema forradalmi szocializmusantietatistac6lkitfiz6seivel.)
A pdrttisztogat6sok
6s a pdrtbaval6 bel6p6shezsziiks6gestagjel6lti id6
ellen6rea pdrttagsdglltszdma meredekenemelkedett,I929-rej6val meghaladta az 1 milli6t, ami nem puszt6na rendszerirdnti odaaddsndveked6s6t
jelezte,hanemaz alkalmazkodi{s,
a diktatrirael6tti karrieristabeh6dol6ser6stid6s6tis. Ugyanakkora pdrt vid6ki szoci6lisb6zis6nakszfiki.il6sea 20-as
6vek v6g6nazokkala szocidliskonfliktusforr6sokkalfiiggdtt dssze,amelyek
a falu bels6 differencidl6ddsdban
gydkereztek.A fonadalmi harcok falusi
r6sztvev6inekj6 r6sze mdr a helyre6llftdsiperi6dus vdg6n azt lrzdkelte,
hogy vagy a nincstelenbdrmunkdsok(a falusi keres6lakoss6gkb. l07o-a)
helyzet6bekeriilt, vagya szeg6nyparaszts6g
(kb.267o)alkot6r6szek6nt
ism6t
a tdrsadalompefifdi6jfua szorult. E tdnyeketa kommunistap6rt vezet6se
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f6lelemmelfigyelte: att6l tartott, hogy e r6tegeka gazdagparaszti-kul6k
befoly6s ald keri.ilnekmind gazdas{gi,mind politikai mentalit6stekintetdben.
Ebb6l a szitudci6b6lkeletkezetta ,,nagy6tt6r6s"peri6dusdnak
katasztrof6lis
szt6lini tlzise,,az osztdlyharc6lland6 6lez6dds6r61"...
Az 1927. decemberi15-i p6rtkongresszuson
elt6volftottdka pdrtb6l a
baloldali 6s a leningrddi ellenzlket,amely frakci6k akkor is tagadt6kSzt6linnak a szocializmusegy orszdgbanval6 fel6pfthet6s6g6re
vonatkoz6t6zis6t.Az ideol6giaivita mdgbtt- a kordbbanjelzett- viharosszem6lyi-hatalmi
konfliktusok hrizodtakmeg.Az ellenzdkkjzdrdsa6s szdrnfiz€se
politikai 6rtelembendont6l6p6svolt Sztr{linszemdlyidiktatrirdjafel6:megke:drdfrdtt
a szt6lini rendszerv6lt6s,
amely az fillamszooializmus
kidpiil6s6nekpolitikai el6felt6tel6[l szolg6lt.Miut6n a kongresszuson
pdrSzt6linmegszil6rdftotta
ton beliili hatalm6t,ddntdtteka fokozatoskollektiviz6l6sraval6 felk6sziil6sr6l, 6m ekkor mdg minden er6szakotelutasftottak.Az ellenzdkvitorl6jilb6l pr6b6lt6k kifogni a szelet azzal a ddntdssel,hogy bevezettdka
h6t6r6smunkaid6tegy olyan peri6dusban,
amikor a pdrtkongresszuson
az
6llami iparosft6skoncepci6jdtfogadt6kel. De hdt ez csak a politika felh6r6gi6ibanfoly6 harc volt.
E harcot k6ts6gteleniilki6leztea ktilpolitikaihelyzet kedvez6tlenfordulata. A szovjet vezetds6s a Komintem t6mogattaaz angolszakszervezetek
sztrdjkmozgalm6t,ami fesziilts6ghezvezetetta k6t orszdg kdzdtt. M6jus
27-6n Nagy-Britanniamegszakftottadiplom6ciaikapcsolataita Szovjet-
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uni6val, ami az L92I-es kereskedelmiszerz6ddsfelbont6sdvaljdrt egyiitt.
utal az a tdny,hogy jriliMdsfel6l a Szovjetuni6keleti elszigetel6d6s6re
usbanCsangKaj-sek megkezdtea Kinai KommunistaPirt tagiainakkiis sor keszoritdsilta Koumintangb6l,majd kommunist6klemdsz6rl6s6ra
Kin6b6l.
Rdviden:
a ktilrtilt, mire a szovjetkatonaitan6csad6ktdvoztak
politikai felt6telrendszeris - a Szovjetuni6izol6l6d6sakOvetkezt6ben
jelzett
formdit er6sitette
a hatalomkoncentrdci66s a t6kefelhalmoz6s
meg.Ezt a helyzetetSztdlin- a h6borrispszich6ziser6sit6s6vel- kihaszn6lta a pdrtellenzdkkelszemben,mintha azok a Szovjetuni6 nemzetktjzi
ellenfeleit t6mogatn6k.
KOLLEKTTVTZALAS
ESTUIATTALANITAS
0929-1934)
(tn
gabonndlsdg ktirulm6nyei ktizdtt m6g inkdbb
A szoci6lis ellent6tek az
ki6lez6dtek.A megold6sa ,tr:m;gy
6ttdr6sben"(velikij perelom)Oltott testet,
amely a forradalmi szocializmuskisdrlet6t az illlamszocializmuskis6rletdv6
ffanszformdlta.
Ennek6ltal6nostdrt6nelmiokair6lesettm.4rsz6,6ma konkr6t,
a szitudci6hoz
kotbtt tlnyezfikszerep6t
is fel kell villantanunk,hogymegdrtsiik
teannak a rendszerneka feliilkereked6s6t,amely a maga alapszerkezetdt
kintve mintegy hat dvtizedigfennmaradta vil6g egyhatodr6sz1n.
A tdrt6nelembengyakran el6fordul, hogy ,,mell6kesnek"l6tsz6 t6nyek
inditanak el alapvet6v6ltoz6sokat,szilfirditanakmeg olyan politikai ir6nyzatokat,amelyekes6lyeia magukkor6bannem ldtszanaker6seknek6s meggy6z6eknek.Ilyen t6ny volt, hogy 1928janu6rj6iga szovjet6llam ttjbb mint
egymilli6 tonndvalkevesebbgabon6tv6s6roltfel, mint egy 6vvel kor6bban,
j6llehet 1927-benkiemelked6gabonaterm6s
volt. Nem egyszerfiena v6rosok
gabonaell6t6sa
keriilt veszdlybe,hanema gabonaexport
is, amelyeta szovjet
iparosit6selengedhetetlen
mivel
az iparosit6saz
felt6tel6nektekintettek.S
prioritdsnak
eg6szkorszakbanmegk6rd6jelezhetetlen
szfimitott,minden annak rendel6dottal6. Ugyanakkora kiilftildi t6kebevondstov6bbrasemjdtszhatott komoly szerepet.Mindent egybevetve,a bels6 er6forrdsokgyors kiakndzdsaa ,,forradalmikamp6nyol6s"m6dszereit6llitotta el6tdrbe.Ezzel
dsszefiigg6sben
a Szovjetuni6izol6l6ddsa6s a szovjetvezet6sbefel6fordul6sa,az,,6ner6reti{maszkod6s"
megrdgziil6sekiildnos f6nybe flllitotta a gabonav6ls6gprobl6m6j6t.Ez adtaa tulajdonk6ppenil6k6st a ,;nagydttor6s"
el6k€szitlslhez.
M6g ma is folynak a term6ketlenvit6k an6l, hogy Szt6lin szubjektiv
ddnt6seimennyibenokoztdk a NEP buk6s6t.Mintha csak egyetlenember
vagy politikai csoportddnt6semeghatfirozhatott
volna ilyen horderejfifolyamatokat.Aligha puszt6npolitikai ravaszs6ggal
hogy Sztdlin,
magyardnhat6,
miut6n lesz6molta pdrtonbeli.ili ellenz6kkel,a NEP politikdjdval 6s szellem6vel ellent6tben6116politikai dtintdsekinspir6l6j6vdv6lt. 1928.janudri
szib6riai ritja meger6sitetteabban,hogy fordulatra van sziiksdga hatalom
6rdekeivelellent6tesenmfiktid6 ,,szabadpiaci"logik6t6l a gabonafoldtti 6llami ellen6rz6skiterjeszt6sefel6. A sztdlinifordulattalszembenialternativ6k
politikai veres6getI922-t6l kezd6d6en.
fokozatosanszenvedtek
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Sztdlin 1928 januirjdbana betegOrdzsonikidzehelyett h6romhetesszib6riai fton pr6b6ltameg fehdznia falusi appar6tust,
hogy a gabonabegyfijt6s
ter6n tapasztalhat6ijeszt6 elmarad6sokat
p6tolja. A paraszts6gugyanis az
adott 6llami drakon enyhdn sz6lva nem igyekezett6rt6kesftenia gabon6t,
jobb id6kre viirt, magasabb6rakra.Szt6lin mdr ezenaz :6tjdnegy rij falusi
tulajdonososzt6ly megszil6rdul6s6t
tartotta alapvet6tdnynek6s probl6m6nak: a kollektiviz6l6ssalaz 6llami biirokrdcia 6ltal vezdnyeltt6kefelhalmoz6s 6rdekeittartottaszemel6tt. 6 ugyanistdrt6nelmileg6letk6ptelennek
tekintette a kisbirtokot oroszorszigban.M6sfel6l a nagybirtok fejl6d6s6ben
csak egyetlen alternatfv6tl6tott: vagy a kapitalistanagybirtokot, vagy az
dllami nagybirtokkiil6nbdz6fonnr{it (szovhoz,kolhoz).Mind dllamhatalmi,
mind gazdas6gi-ad6z6si,
mind technikai-tudom{nyos
szempontb6lcsakis az
j6rhat6.
ut6bbimegold6svolt szi{m6ra
Mig a 20-as6vekelej6nelvetett6ka Trockij 6s az ellenz6kdltal javasolt
gyorsitottiparosftdskoncepci6j6t,az lvtized v6g6t6la pdrt- ds az illamvezet6smagahirdettemeg azt mint a hatalomfenntart6saszempontj6b6l
elkerUlhetetlen
l6p6st.Az flllami iparosftdsjelent6sm6rtdkben- 6ppena
nemzetkozimunkamegoszt6s
adott szerkezetdbllk6vetkez6enis - a mez6gazdasdgiterm6kekexportjdra,mindenekel6tta gabonaexportra
6piilhetett.M6s szavakkal:a sztdlinistafordulategy rij t6keakkumul6ci6s
strat6gi6val fon6dott 6ssze.Az illlami t6kefelhalmoz6snak
megfelel6rij tuIajdoni 6s oszt6lyszerkezet
a 30-as6vekbenszil6rdultmeg.
Sztdlinszib6riaiftjdr6l k6sztilt- annakidej6ntitkos, 1989-ignem publik6lt - dokumentumoktanfsdgaszerinta gabonav6lsdgot
el6id6z6tdrsadalmi-politikai er6kr6l a f6titk6r meggy6z6d6ssel
v6lekedettrigy, hogy azok
tudatosanszervezkedteka szovjethatalomellen. Ezeketaz er6ket azzalv6dolta meg, hogy az 6 cselekedeteik6s r6vid t6vri 6rdekeikkovetkezt6ben
b6nult meg a piaci mechanizmusok
mfikiid6se.szt6lin mindenekel6tta gazdagparasztsdgra
6s az 6ket t6mogat6biirokratdkra,a p6rt- 6s 6llami hivatalnokok ,,komrpci6rahajl6 elemeire" €s a gazdas6gifolyamatokatjelent6s
r6szbenellen6rz6,,kul6kr6tegek
trsszefon6ddsfira"
hivta fel a figyelmet.Az
6rfelhajt6mechanizmusokismert ,,torv6nyeit"is abb6l a szempontb6rvizsg6lta, hogy a lakoss6gndh6ny szdzal€kdt
kitev6 kul6ks6ga gabonakereskedelemigen jelent6sr6szdtellen6rzi.
A val6s6gbane fordulat 6vekkelkor6bbankezdettgydkeretereszteni:a
hatalom kdpvisel6i az agrir-ipari 6ro116szltnyililsl'ra az dllam gazdasilgi
szerep6nekmegn6vel6s6vel
reagilltakmdr 1923 6sz6n.Mindekdzbena bolsevik vezet6ka NEP megval6sul6s6nak
folyamat6ban6lland6ana k6osz6s
a diktatfra egyiittesvesz6lyeellen harcoltak,andlkiil hogy fel akart6kvolna
adni az fij gazdasdgpolitik6t:
Buharint6l rrockijon dt Dzerzsinszkijigmindenki a kapitalizmusvissza6llft6s6ban
talillta megaz fj potencidlisdiktdtor
funkci6j6t. 1926-banDzerzsinszkij- nem sokkal hal6la el6tt - egy Kujbisevnek irt leveldbenelpanaszolta,hogy a teljesenspont6nfolyamatokkal
szembenmagais a bi.irokratikusbeavatkozdseszk)zeivelkdpescsakreag6lni, s felldp6seisokszor6ppenaz illtala is elft6lt ellenz6kieketer6sitik-iga-
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zoljik: ,,Ha nem taldljuk meg a megfelel6vonalat 6s iitemet, ellenz6kiink
n6ni fog, 6s akkor az orszdgmegtal6ljaa magadiktdtordt- a forradalom
sfrds6j6t-, bdrmilyen vdrds tollak is legyeneka koszttimj6n.Csaknemaz
osszesdikt6tor egykor vtlrtjs volt - Mussolini, Pilsudski."A tdrsadalmi
differenci6l6d6sb6zis6n,falun ki6lez6d6szocidliskonfliktusok6s az 6ilamhatalom,,kiszolg6ltatotts6ga"
a piac ,,spont6ner6inek", a piaci gazd6lkod6sfelt6teleinekhi6nya,melyr6l a tudomdnyosirodalom- egyebek
ktizdtt -, megjegyzi,hogy m6g Szib6ri6banis hiba lenne a ,,parasztsdg
burzso66tosz6nak
eltflzdsa" stb.,mindezegyiittesensz6leskdrdkbenal66staa NEP ir6nti bizalmat.A ttibbsziiremlftetthatalmikoncentr6ci6tOrt6nelmi alapjai er6sebbeknekbizonyultak,mint a gazdasdgfejl6d6s
evolutiv-piaci lehet6s6gei.
A pldrtlegfels6vezetlse1929november6ben
mindenel6kdsziiletellen6re
is vdratlanulinditotta el az els6 6t6vesterv keretei kdzdtt a szovjet mez6gazdasdgkollektiviz6l6s6t.A hosszrip6rtvit6k sori{n- a ,,nagy6tt6rds"ellenz6i - Buharin 6s hfveinek ,jobboldali ellenz6ke"is elbukott. Az 1929
febru6rj6banrendezettKB-pldnumonBuharintelft6ltdkaz egyestiltellenz6kkel folytatott t6rgyaldsaimiatt, majd novemberbenlev6ltottdkpolitikai bizotts6gitagsdgir6l.Ap6rton belilli nyflt frakci6harcokSztdlinkorl6tlanszemdlyi hatalmdnakmegval6sul6s6val
zdraltakle. 1929decemberdb
en,a pdrtvezetf 50. sziilet6snapjdn
a sajt6 a k6s6bbszemdlyikultusznaknevezettjelens6gminden fontos vonds6tmegtestesftette.
Mikdzben folyt Szt6linnaka
pdrtbiirokr6ciafels6 kiirei 6ltal megkonstru6ltkultikus iinnepl6se,a ,,nagy
6tt6r6s"ism6t felforgattaaz orsz6got.
Az el6k1szit6sn6lkiili, szinterajtai,it6s
szerfi,,forradalomfeliilr6l" hirtelen
6s rdvid id6 alatt akartav6ghezvinnia kollektiviz{lilst, ami egy6bk6ntsemmilyen bolsevik programban6s elm6letbenkor6bbannem szerepelt,s6t az
tink6ntes6s fokozatosszdvetkezetesft6st
6ppenszembe6llftottdkaz er6szakos 6llamosit6ssal.A g6pesft6s,a tudom6ny,a mez1gazdasilgi
technol6gia
szdleskdrfi elterjeszt6se- nem besz6lvea ,,poroszutas" hagyomdnyr6lperszea ,,nagybirtok",a nagyiizemi gazdasdgmellett sz6lt, de semminem
sz6lt a v6grehajt6shihetetlengyorsas6ga6s az alkalmazottterroreszkbzdk
elkertilhetetlens6ge
mellett. Ez ,,legfeljebb"az elburj6nz66s egyre ellen6rizhetetlenebb6llamhatalom6s a korldtlanszem6lyidiktatriraki6piil6s6nek
6rulkodott.
,,t6rv6nyszerfis6geir6l"
A kolhozok tehdtaz dllamhatalomstruktrirdiv6v6ltak. Pedig kor6bbana
szovetkezetekl6tesft6s6velsz6lesparaszti 6s 6rtelmis6girdtegek 6rtettek
egyet.A szdvetkezetimozgalomegyik f6 ideol6gusa,Csajanovaz els6 koncepci6sperek6ldozatdv6v6lt.Az 6llamhatalmikoncentrdci6,az ,,autoritari6nushagyomdny"v6giil magaal6 gyfirte a parasztiellen6ll6st.A kollektiviz6l6s,a kitelepft6sek,a represszi6k,a gabon6tkiszivattyriz6gazdas6gpolitikai ddnt6sek,a parasztoktinfelemdszt6tiltakozdsiakci6i (kiilbndsenUkrajn6ban 6s Kazahszt6nban)kdvetkeztdbenmilli6k mentek t6nkre, k6nyszeriilteka megel6z6n6lrosszabb6lethelyzetbevagy pusztultakel. A hib6s
politika 6s a rendkivrtli szfuazsdgkdvetkezt6ben
minimum m6sfdl-k6tmilli6
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ember halt 6hen.2,8 milli6 emberttelepftettekki kul6ktalanft6scfm6n f6k6pp Szibdri6ba,akiknek egy r6sze szintdnnem 6lte tril a deport6l6sta
rendkivtil nehdzanyagi 6s term6szetifelt6telekkozbtt.
Tdbb helyiitt az NKVD egysdgeifegyverrelfordultak a k6ts6gbees6stikben fell6zadtparasztokellen. A kolhozosft6stg6tl6 kul6kellen6ll6st,a kolhozszervez6kelleni terrorista gyilkossdgokata hivatalos propagandarigy
flllitotta be, mintha sz6lesk6rfi szovjetellenesl6zaddsr6llenne sz6. A val6sdgbana tiltakozdsa hatalmi trilkap6sokellen spont6n6s szervezetlenvolt.
I929-30-ban Ukrajna nyugati fel6n, Eszak-Kauk6zusban,
Kazahsztdnban
zajlott le kiterjedt ellen6ll6s,ami m6dosft6sokat
is el6id6zetta hatalomterveiben.Az esemdnyek
m6g Szt6lintis elgondolkodtatt6k,
1930mr{rcius6ban
Akilorcka siker afejilkbe szdllt cimenterjedelmesfr6sbanhfuitja el mag6t6l
a felel6ss6get,
6s azt a politika ,,rosszv6grehajt6ira"
test6lja.
A parasztiellendll6skdvetkezt6ben
a 32 milli6s l66llom6nytdbb mint 10
pedig a fel6reapadt.
milli6val csbkkent,a 60 milli6s szarvasmarha-dllomdny
A parasztokmaguk vdgtdk le 6llataikat. Ldtsz6laga hatalomel6rte c€ljdt,
mivel 1933-bandupla annyi gabondtgyfijtdtt be, 6s btszdrannyi gabon6t
exportdlt,mint 1928-ban,de mindez 1933-banabszohitsz6mokbankevejelentette,6sazt, hogy a lakoss6gj6val kevesebb
sebbgabonabegyfijtds6t
kenyeret fogyasztott.A mez6gazdas6g
termel6se1933-banvisszaesettaz
1913-asszinvonalra,s6t az 6llatteny6szt6s
nem 6rte el az I9L3-asszintnek
a 70Vo-6tsem.
F6leg kezdetben,I928-30-banaz ipat ter6nis jellemz6volt a fejetlens6g:
a meginditott6pftkez6seknagy szdmdvalnem 6lltak ar6nybana technikai6s
p6nziigyi felt6telek,hamarosantetemeshi6ny keletkezetta ktilts6gvet6sben,
beindult a p6nzemisszi6,az 6remelked6s,
az i{ruhi6ny6s ennekkdvetkeztdben az 6rucserenaturaliz6l6d6sa.
Mikdzbenaz ambfci6zusiparosit6sitervek
megval6sit6safolyt, a szakemberekkel
szembeninyom6ser6sdddtt.Mindejellemeztea nagy fordulat id6szanekel6tta rflgi szakemberek,,lecser6l6se"
kdtr Az tj, ,,megbizhat6"szovjet6rtelmis6galkalmazds6ban
l6tt6k a ,,kdrtev6 akci6k", bdnyarobbandsok,
iizemi balesetekmegel6z6s6t.A munkaer6
technikaiszfnvonal6nak
elmaradotts6g6b6l
fakad6neh6zs6gek6rt
a r6gi mfrszaki szakembereket
tettdkfelel6ss6.Az els6 koncepci6sperek(az rin. iparp6rti 6s az trn. Metro-Vickers-perek)6ppenezt a tdrekvdstszolg6ltdk.Ez
volt az a peri6dus,amikor megtdrt6nta ,jobboldali ellenz6k",Buharin hiveinek elt6volit6saa p6rtb6l (1929-3I-ben mintegy 250 ezerembert zdrtak
ki, t6bbnyire ,jobboldali elhajl6s"miatt), ami a r6gi pdrtlrtelmisdgmegf6lemlft6sdtc6lozta.
Az els6 ot6vesterv 6veibenhozott tdrv6nyekmindenekel6ttaz 6llami
tulajdont, magdnakaz illlamhatalomnakaz drdekeitv6delmezt6k.A bels6
igazolv6nyok bevezet6s6velkorl6tozt6k a szovjet 6llampolg6rokmozgi{sszabads6g6t.
A munkahelyhez,a kolhozhozval6 k6t6ttsdglehet6v6tette az
6llam sz6mira az 6llampolgdrokkdltozktid6s6nek,
mozg6si{nakteljes ellen6rz1s€t,egyik munkahelyr6la m6sikraval6 ir6nyithat6s6g6t.
A munkan6lki.ilis6g megsztintet6se,a munkaer6 irdnyit6sa 6s az fij izemi munka-
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megosztdsiszerkezetbeval6 bek6nyszerft6se,
a ipari munkafegyelemkialakftdsa 6s a f6lelem l6gktir6nekeluralkod6sakozdtt j6l felismerhetSdsszefiigg6s hriz6dott.
Osszefoglal6an
meg6llapithat6,hogy a piacgazdasdg
buk6savagy dsszeomldsanem vezethet6leSztdlinakarat6b6lvagy a Politikai hoda 6nk6nyes
ddnt6seib6l,b6r ebbenterm6szetesen
mindk6t tdnyez1nekigen fontos szerepe volt. A piac destabiliz6l6dds6nak
bels6, 6lland6naktekinthet6okai 6s
forr6saivoltak. Az ipari felhalmoz6sdrdekeiszembekertilteka mez6gazdas6gi fejleszt6s6s a paraszts6g6rdekeivel.Az illlarrribeavatkozdsnemcsake
v6ls6g szabillyozdsa
miatt v6lt elengedhetetlenn6.
A kiterjedt munkan6lkiilis6g, a bfindzdselterjed6se,a t6rsadalmiintegr6ciSjelent6s m6rt6kfihi6nya
stb. mind szoci6lis6s kultur6lis,mind eg6szs6gi.igyi
6s rend6rit6ren- szem- az illlami beavatkozdskisz6lesft6se
ben a ,,szabadpiaci"szabdlyoz6ssal
mellett sz6lt.
A piac ,,f6lperiferi6s"tijrt6nelmi form6j6b6l szdrmazottteh6t a ,,szt6lini
megold6s".A szovjet vezet6s,,csak"rdtelepedettezehe a gazdasdgi,szocidlis 6s kultur6liskonfliktusokra,totalizilltaaz illlamhatalomszerep6ta piaci-kapitalistaviszonyokkalszemben.Teh6taz 1929-es,,DlEy 6tt6r6s"nem
a NEP-t6l kiil6n6ll6 t6rtdnet.A NEP ,,ut6tort6net6r6l"
van sz6,amely v6giil
is a patriark6lisparasztigazd6lkod6s6s a modern iparosit6segyik tipikus
ellentmonddsdtttikrozte. Mindez k6s6bb sokfel6 megism6tl6d6tta vil6grendszerpeif6ri6jdn 6s f6lperif6ri6jan- ha r6gi6nk6nt6s nemzetenk6ntsaj6tos formdbanis.
A SZOVJET
TOMEGKULTIJRN
TIAIATULASA
A szovjetkultfra eredet6ttekintve igen kiil6nbdz6 szellemi-politikaiforr6jdtt l6tre.Osszetev6i:
sok 6tv6zetek6nt
a marxi szocializmus,
az oroszforradalmi tradfci6 a dekabrist6kt6lcsernisevszkijen6t Leninig, a 19. szdzadi
klasszikusoroszkultrira, a francia felvil6gosoddsracionalizmusa6s a forradalmi jakobinizmus.A 19. szdzadieur6pai,mindenekel6tta n6metmunk6smozgalompaternalistaauJklerizmusa,
valamint a20. szdzadiavantgdrdmfiv6,szetpdrosultaz orosz6s az eur6paiirodalmi ds k6pz6mfiv6szetiklasszikusok drdks6g6vel.E heterog6nelemeketosszefogtaa vil6gszeml6letn6h6ny alapvet6kdzds 6rt6ke.A szovjetkultrira torr6net6nvlgigh:frz6dikegy
emberkdzpontfktiz6ss6gigondolat,a politikai 6s gazdas6giszabads6gon
nyugv6 jdv6orient6ci6,amely szemben6llt a kapitalistamagdntulajdonindividualizmus6val,a homo consurnerrel,a fogyaszt6iemberrel.A j6v6be
projekt6lt ,,szabads6g
birodalmdval"szemben6llt a szovjet6let mindennapi
kultrir6ja, amely mag6banhordoztaaz er6szak6s a biirokratikus 6nk6ny
jellegzetes6rtiks6gdt.Minderre rdnehezedett
a 20-as6vek mdsodikfel6t6l a
modernbiirokratikus,,cezatizmus",amely a mfiv6szetet,a tudomfinyt,6ltal6ban a kultrir6t is ddnt6enpolitikai-hatalmik6rd6snektekintette.E kereteken a mfiv6szekegyescsoponjai minden id6ben megpr6b6lt6kmagukatv 6ltakoz6sikerekkel- kereszti.iltorni.
A szovjet kultfra (irodalom, mfiv6szet,tudomdny,,,t6megkultrira")h6t
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6vtizedestdrtdnetesor6nmindenekel6ttabbanaz 6rtelembenl6tezett,hogy
az ir6k, mfiv6szek,tud6sok, egy6ltal6n,a szovjet embereksokas6gahitt
minden emberi elnyomdsmegsziintethet6s6g6ben,
pgy humanista6s kOztrss6gi tdrsadalommegteremtds6nek
lehet6s6g6ben.
Es sokane szocialist6nak
nevezett6rt6krendjegy6ben alkottak. A szovjet kultrira akkor szfint meg,
amikor ez a hit periferizfll6dott,amikor a rendszerlegitim6ci6sideol6gi6ja
6s a fenn6ll6 val6s6gktjztitt 6thidalhatatlan
ellentmond6shalmaz
v6gEw6nyesenmegszildrdult.
A szovjetdvtizedekbensziiletteknagy irodalmi,zenei6s k6pz6mfiv6szeti
mfialkot6sok,hiszengondoljunk csakPausztovszkijra
6s Anna Ahmatovdra,
Rodcsenkdra6s Udalcovdra,Szimonovra6s Ehrenburgra,Prokofjevre6s
Viszockijra,David Ojsztrahravagy a Leningr6diSzimf6niaszerz6j6re,SosTtakovicsra.A tudom6nytertilet6na szociol6gusok6s filoz6fusok, tort6n6szek6s term6szettud6sok
sokas6ganem egy biirokratikusaneltorzult 6s emberellenestekintdlyuralmi sziszt6maszolgSlatfittekintettealapfeladatdnak,
hanem6ppenellenkez6leg,az emberttirt6nelmilehet6s6geinek
kisz6lesft6s6t,nem a fejl6d6slezdrdsdt,a belenyugv6sthirdette,hanemvisszat6r6staz
auton6memberhez,aki szabadulniakar a hatalom6s a p€nz helyi 6s vil6gm6retfielnyom6saal6l.
A szovjet kultfra fogalm6valdolgozottterm6szetesen
a mindenkorihatalmi elit, de nemjut esz6besenkinek,hogyZsdanoveszt6tik6j6t,
Brezsnyev
6s Szuszlov,,fejlettszocializmusdt"
AszmuszvagyDavidov,A. Zinovjevvagy
M. Lifsic teoretikusmunk6ss6g6valazonosftsa.A szovjet kultfra sz6mos
nagy alkot6sateh6t 6ppena biirokratikushivataloss6gizl6svil6g6valszembenjdtt l6tre, term6szetesen
nem kiizdelemn6lkiil. Sokan,mintpllddul Tarkovszkijvagy Ljubimov a 80-as6vekbenk6nytelenekvoltak hosszabb-rovidebb ideig kiilfdlddn alkotni, mdsokvdglegesenaz emigrdci6tvillasztottdk,
mint p6lddulMisztyiszlavRosztropovics.
Szimbolikusjelent6s6gevan annak,hogy a T6li Palot6telfoglal6 matr6zok
megd6zsm6lt6ka palota borospinc6j6benfelhalmozottitalokat, mlghozzd
oly m6rtdkben,hogy rij 6rs6getkellett odavez6nyelnia ler6szegedettek
hely6re. E t6ny illusztri{lja a politikai forradalomtort6nelmiszerep6nek
korl6tozottsdgdt,vagyisazt,hogy a cdri id6k 6sa szovjetrendszerk6z6ttnemcsak
diszkontinuitds,
hanembizonyosfolytonoss6g
is l6tezett.igy u mindennapi
6let szervesr6szelett az (tj rendszerben
is az alkoholizmus,a bi.irokratikus
packizds,a hatalmi 969 6s m6s ehhezhasonl6jelensdgek,amelyeka hivatalos propagandaszerinta szovjetkultrir6t6l idegenjelensdgek,a r6gi kultfra maradv6nyainaktekinthet6k.A szovjetkultrira 6llamilagel6irt feladata
6ppene ,,tdrsadalmideviancidk" elleni kiizdelemvolt. A hat6s6gokszinte
vall6sostisztelettelejtett6kki a kultfra sz6t,mint valamif6levar6zsig6t,ami
,,megjavida"az embereket.Ennek nem mond ellent, hogy a hatalmi elit a
kultrir6t is - koronklnt v6ltoz6eszkdzokkel- megpr6b6ltamindenkorsajdt
hatalmi pozici6i meg6rz1s1re
felhaszndlni.
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Lenin 6s feles6gemdra szdzadfordul6t6l
a munkdskultrira,a n6pi kultrira,
a tdmegoktat6s6s a szocialistan6pnevel6ssz6sz6l6i6s teoretikusaivoltak.
(Felvil6gositds)
M6g fjs6gjuk cfme,a Proszvescsenije
is ezt a c6lt tiikrdzte.
Ugy l6tt6k, hogy a tud6salapvetl eszkdz,a kultur6lis felemelked6sa tdrsadalmi 6s nemzetis6gielnyomdselleni ki.izdeleml6nyegieleme.A forradalom
ut6n NagyezsdaKrupszkajaa Lunacsarszkij6ltal ir6nyftott kultur6lis n6pbiztoss6galkalmazottjak6ntkiildnosena szovjetpedag6gia6s tomegkultrira
k6rd6seivelfoglalkozott,amelyneker6s hagyom6nyaivoltak a bolsevik
mozgalomban.Mint m6r jeleztiik, a prolet6rkultrirateoretikusa,a kezdetben
bolsevik A. Bogdanovmint kib6kfthetetlenjelens6geket6llitotta szembea
,,prolet6rkultrir6t"a ,,burzso6kultfr6val",amelyek ktlztjtt antagonisztikus
harc folyik. Lenin elvetettea merev szembe6llftistazonaz alapon,hogy a
kommunizmusnem val6sithat6meg a polgdri kultrira, mfiv6szet6s a technikai vfvm6nyok elsaj6tit6san6lkUl. Mig Bogdanov a szocializmusbana
munk6ss6g6ntev6kenys6gdre
helyeztea hangsrilyt,addigp6ld6ul a kultur6lis ilgyek n6pbiztosa,az esztltaLunacsarszkija tdrt6nelmifolytonoss6gmellett a ,,moderniz6ci6",vagyisa szocialistaiparosit6skultfr6ja, a ,,szocialista
utol6r6s"mellett 6rvelt, amely- mint hitte - kiktiszdbdli azt, amit a kapitalizmus ,,elrontott". A ,,modernt" a ,,r6givel", a term6szet6rintetlens6g6t
tindrt6kk6ntfelfog6 6lldspontokkalszembe6llftvahangs(tlyozta mdr 1923ban az esztdtikailagszdpiparositdslehet6s6g6t:,,Mi nem tal6ljuk nitnak a
tiizet ok6d6 gydrakat.A gydrkdmdnyekben
mindink6bbsaj6tossz6ps6get
fedezi.inkfel. A vasft nemcsakaz6rt dll kdzel szfviinkhdz,mert egytitt dliink
vele, 6s rendkiviili gyorsas6ggalkdzlekediinkrajta, hanemmint t6jelem is.
Mi tisztr{neszt6tikai6rdekl6d6ssel
6s em6ci6valfigyelhetji.ika tdvolbanrobog6 vonatot...egy6ltal6nnem felel meg a val6s6gnak,
hogy a g6piparfelt6tleniil 6s elkertilhetetlenUlcsak visszataszit6...,
ez igy van, ha az ipar a
kapitalist6tszolg6lja...,
sztiks€ges
az ipar 6s a mfiv6szet
[a szocializmusban]
sz6vets6ge."De hogy egy ilyen gydr tdrsadalmi6s munkamegoszt6si
szerkezetemilyen, Lunacsarszkijazt a k6rd6stfel sem tette.
A forradalommdsnapj
6n meghirdett6k az analfabdtizmus
felszdmol6s6t,
a kultur6lisn6pbiztossdg
els6felhivdsa1917.november9-€nfelsz6litotta
az
6rtelmis6gieket,hogy ,,aktivankapcsol6djanakbe abba a harcba,amely a
tiimegekkultur6lis elmaradottsdgSnak
felsz6mol6s66rt
folyik". A birodalom
egyesteriiletein 90Vof6ltitt volt az analfabltdkafinya. Az tizb6geknekp6ld6ul csak Z%o-atudott frni-olvasni az okt6beri forradalomperi6dusiban,a
kazahok3,9%o-a,
a ttirkm6nek0,7Vo,a kirgizek0,67o-anem volt analfab6ta.
E n6peka cirill fr6st sajdtftottdkel, mivel az eredetiir6sbelis6ga rendkfviil
szfik fr6stud6-papir6teggelegyiitt eltfint a tiirt6nelemv6rzivataros6vtized6ben. A tanft6k zdmefiatal, onk6nteskomszomolistdkkdziil keri.iltki, akik a
,,forradalomgyermekei"voltak. A Szovjetuni6hatalmasnem eur6paiteriiletein sok helyena r6gi uralkod6rdtegekellen6ll6s6ba
i.itktizdttaz rij szovjet
iskola l6trehoz6sa,az analfabltizmusfelsz6mol6sa.
Az elsd tanit6 cfmfi Tarkovszkij-film mfiv6szi form6banilbrdzoltaaz ,,archaikus"6s a ,,modern"e
kollizi6jit akirgiz hegyekkozdtt. 1939-bena Szovjetuni69 6s 49 6v kdzbtti
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Krupszkaja,
..
Lunacsarszkij,
Pokrovszkij

lakoss6g6nak
m6r 87,4%o-a
tudottfrni-olvasni,a kirgizeknekis kOzel80%o-a.
(E szdmokhelyi 6rt6kdtmutatja,hogy 12 6vvel k6s6bb- a Szovjetuni6val
- Tdrdkorszdgban
szomsz6dos
az frdstudatlanokar6nyam6g mindig meghaladta a lakossdg687o-6t,Indi6bana 80%o-6t,
az arab rdgi6 16 orszdgdban
pedig m6g 1985-bensem tudott frni a lakoss6gtdbb mint 43Vo-a.De az
Egyestilt Allamokban is 25 milli6 ember volt teljesenanalfab6taa 80-as
6vek elej6n,az akkori vil6gbanaz analfab1tizmus
elterjedtsdg6ttekintve az
USA a 49. helyetfoglaltael.)
A pedag6gusokt6rsadalmdnak,6ltal6banaz eg1szoktat6sirendszerdemoktatiz6l6s6nak
6s nem utols6sorbana szovjethatalomt6rsadalmibdzis6nak kisz6lesit6se
6rdek6ben1918.februdr28-6na kultur6lisn6pbiztossdg
rendeleteaz dsszespedag6giai6s adminisztrativvezet6iszabadvfilasztdsdt
irta el6, ami r6szbenvagy eg6szbenfennmaradta szt6lini fordulatig. A c6ri
id6kbenkiil6nf6le n6piskolaikezdemdnye
z1sekllteztek, amelyekminddssze
24 6vig tart6 tanft6stirilnyoztakel6. Mindent egybevetve,az elemi iskolai
oktat6snyomorfs6gos6llapotbanvolt, s a kdzdpiskolaioktatdst6l,,fallal"
volt elv6lasztva.A szovjethatalom
munkaiskolarendszer6tteaz egys€ges
remtettemeg. Az els6 fokozatona 8-t6l 13 6veskorriak tanultak6t oszt6lyban, azatdn13 6veskort6l 17 6veskorig tanulhattak- l6nyok 6s firik kdz6sen- a koz6piskol6kban.
Az oktat6skezdett6lingyenesvolt. Ttlrvdnymondta ki, hogy minden n6pnekjoga van saj6tnyelv6nekhaszndlatdhoz.
A forradalomelvdlasztottaaz illlamot az egyhdzt6l.S ennekmegfelel6enaz 6llami oktatdsb
6l kiztrtdk a hitoktatdst.
A 20-as6vekbena legkiil6nboz66bpedag6giaielk6pzel6seket
val6sftott6k meg.N6pszerfiekvoltak a Nyugatr6limport6lt fn. szabadnevel4selk6pzel6seivagy a proletkult kis6rletei.Egy ideig fennmaradtaz fillami biirokr6cia gyr{mkoddsdt6l
menteskdzdss6giiskola lehet6s6geis, amely az iintev6kenys6getilllitotta a szovjet pedag6giakdzdppontj6ba.Sz6lesktiriikben
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ismert volt ilyen ir6nyri pedag6giai munkdssdg6r6lMakarenko, Sackij,
Blonszkij. A hagyom6nyospolg6ri iskol6val val6 szakitdsazonbanlassan
egy fj tekint6lyuralmiiskoldnakadta fithelydt.
A 20-as6vek v6g6nm6r a kilencoszt6lyosiskoldk terjedtekel, kiil6nbdz6
tagozatokkal.A 30-as 6vek kdzepdnjdtt l6tr:ea tizosztfllyosiskoldk rendszere,Osszekapcsolva
6s kdtelez6v6t6veaz 6ltal6nos6s kdz6piskolaioktat6st.Az oktatds6s a kultrira a szovjethatalomszdmdrakezdett6lkiemelt
jelent6s6gfiteriilet volt. A bolsevikokaz if}6sdg,,megnyerds6t"
a forradalom tapasztalataialapj6nis alapvet6nektekintett1k.Az oktat6s6s 6ltal6ban az iskol6k p6rt- 6s komszomol-ellen6rz6s6nek
r6szek6ntfejl6ddtt
ki a pionir (ftt6r6) mozgalom,amelynekalapfunkci6ja az volt, hogy a fiatal
generdci6kataz (illlam)szocialista6rt6krendnekmegfelel6enszocializdlja,s
az ezzel harmoniz6l6kdzdss6gi6letre szoktassa.Ezt a t6rekv6stfejezte ki
a mozgalomegyik alapvet6jelszavar,,egy mindenkidrt,mindenki egy6rt"
vagy ,,az rittiir6, ahol tud, segit". E mozgalomromantikus,idealizdlt k6pe
jelent meg, mint Gajdar Timur
olyan hfres, nlpszerfi gyermekreg6nyekben
ds csapatacfmfi mfive. Ugyanakkora val6sdgbanezzel megffirt a 30-as6vek
mr{sodikfel6bena biirokratikusrenddelval6 feltdtlen,szinte,,vall6sos"azonosul6s,amelyneksz6ls6s6ges
kin6v6sevolt, hogy a gyermekt6lelv6rtdk,jelentsefel apjdt,ha az ,,kdrtev6nek",a ,,n6pellens6g6nek",
,,kuldknak"bizonyul. (E magatart6s,,klasszikus"reprezentdnsa,
Pavlik Morozov kisfif szobrot is kapott,)
A kultfra fejl6d6s6t6s iissz-szdvets6gi
szfnvonaldta Szovjetuni6k6zponti korm6nya normatfv el6ir6sok alapjdn hatdrozta meg: a kdztdrsasdgokkdzdtt djraosztottaaz anyagiforr6sokat,a kddereket,a szocidlis
6s kulturdlis alapokat.A felhalmozottjavak 6s t6k6k sz6toszt6sa
r6szben
az elmaradottabbkdztdrsas6goknak
nyrijtott ktizvetlen t6mogat6sokban
jutott kifejezdsre,r6szbena kdlts6gvet6sen
keresztiiltdrt6nt. P6ld6ulaz
els6 6t6vesterv idej6n a tadzsik k6lts6gvet6shdromnegyede
a kdzponti
alapokb6l szdrmazott.
Az els6 6t6vesterv idej6n a falu dtalak(t6sdban
a kollektivizillflsmellett
fontos szerepetjiltszott a kibontakoz6l6n.kulturdlis vddndksdgimozgalom.
Ez bizonyos6rtelembenm6g a forradalom6s a polg6rh6borriUrdks6g6ben
gy6kerezett:a szovjethatalomfennmaraddsa
6rdek6bena vdrosnaka falut ,,rneg
kell segitenie".Miutdn a vi{ros 6s a falu kdzdtti viszony a t6kefelhalmozds
sziiks6gleteinekmegfelel6enaz egyenl6tlencserdre6piilt, a szovjet vezet6k
egyfajta ,,kompenz6ci6nak"tekintett6k a falu kultur6lis ,,moderniz6l6siinak"
v6gbevitel6t.Ennek 6sszefliggds
dbe 6gyazodott e kampdnyszerfr ,,v6dndki"
mozgalom.A kommunistaeszm6kfalun val6 elterjesztds6t
mr{r a polgr{rh6bor0
(pdrtszewezetek,szakszeryezetek,gyfinidej6n a v6rosi munkdsszervezetek
iizemi bizottsdgok)feladatak6nthatfuoztdkmeg. A szmicska(munlc{s-paraszt
szdvets6g)er6sit6s66rt,pontosabban,a kollektivizillils 6s az els6 6t6vesterv
megval6sfdsa6rdek6bena szovjethataloma kultrira teriilet6n is kiterjesztette
jegy6ben
befoly6s6tfalun.Amozgalomtev6kenys6g6t
a ti4rsadalmi
0nk6ntessdg
hirdett6kmeg 1927-ben(a,,v6dndkitdrsas6goK'
meger6sitdse
ritj6n).
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A mozgalomalapjdbanegyfajta kultur6lis nevel6st,felvildgosftdstfolytatott a kolhozistdk,a parasztilakossdgktjr6ben.Harcot hirdetteka mag6ntulajdonosi6s vall6si ,,maradv6nyok"ellen a tudom6ny€s a mezlgazdasdgi
jegydben.A,,v6dndki tev6kenys6g"
technika,,vfvm6nyainak"
elterjeszt6se
mindenekel6tta ny6ri szabadsi{gok
idej6reesett.A komszomolistdk,,szombadai" vagy az,,Ipar napja"mind alkalomvolt arra,hogy a falusi munk6k
elvfgzdsdben,plnzgyfrjt6skeret6benvagy amat6rklubok tudom6nyosismeretterjeszt6tevdkenys6gdvel
a v6ros t6mogat6stnyrijtsona falusi lakoss6gnak. 1931-benmintegy 90 ezer munk6sbrigddtttbb szdzezertagtrajfuta a
szovjetfalut, hogy terjesszea vdrosimunkakultfraelemeit.A mozgalomaz
els6 6t6vesterv peri6dusdbanaz orszdglegfontosabbtdmegkultur6lisjelens6gevolt, amely hatott a kolhozok6letm6djdra,de m6g az ldln.javft6-nevel6
munkat6borok6let6benis jelen volt (gondoljunkcsak a Balti-tengerta Feh6r-tengerrel6sszekot6csatornameg6pit6s6re,
amelyetfilmen is megdrdkftettek). Sok helyen a mozgalomer6senform6lisanmfikdddtt, kimertilt abban, hogy kdnyveket,plak6tokat,hivatalosp6rtbrosrirdkatkUldteka kolhozoknak6s a szovhozoknak.
A mozgalmatinspir6ltaazonbanaz entuziazmus,
amely kiil6n0sen6thatottaa kommunistap6rthozkbzel 61166rtelmis6gieket
6s munkdsr6tegeket.
A mozgalombehatolt a faluba, 6s kdzvetftetteaz fij
kultrirdt, amelynekalapkateg6riili:az 6t6vesterv, a kolhoz, az iparosft6s,a
nagy 6pftkez6sek,
a szocialistamunkaverseny,
a k6nyv 6s a tanulds, az (tjsdg
6s a falirijsdg,a rddi66s a mozi volt.
A ndpi kultilra sem a vdrosi folkl6r, semparasztiform6j6bana maga 19.
szdzadigydkereivelnem tfint el a 20-as6vekben.A v6rosimunk6sok,,vitt6k
haza" a faluba azokata sldgereket,amelyeksz6jhagyomdny:6tjdnterjedtek
a v6rosban.Ezek a dalok mindenekel6tta ciginyzenehat6saitttikr6zt6k,de
amafi6zok katon6k 6ltal ,fiazakerUltek"nyugati zendkis, mindenekel6tta
foxtrott. Ugyanakkorfennmaradt6s keletkezettis egyfajtapolitikai kivtil6ll6st sugi{rz6zene6s dal, amelya k6s6bbidvtizedekben
hagyom6nyk6ntszolprotestsongok
majd
a
szdmdra.
96l
A hivatalos szovjet tdnczenea 30-as 6vekbenlesz n6pszerfiaz olyan
filmek kdzvetft6s6vel,mint a Vddm firtk Q934), s akkor v6lik n6pszerriv6
Dunajevszkij,a szovjetkdnnyfizeneatyja.Az 6pitdszetben
ekkor fogantmeg
a gigantomdnia6s egy hivatalos,,forradalmi"romantika,amely pdld6ul a
moszkvaimetr66llomdsokszoborcsoportjaiban
tiikr6z6dott.
A szovjet kultrira ,,tervez6i" - Pokrovszkijt6l, a szovjet t6rt6nettudomdnyalapit6j6t6lLunacsarszkijig,
Buharinig- mind tanftaniakartdk a n6pet.Mit olvassona munk6s6s a paraszt?A szerelmes6s ponyvareg6nyek,valli{sosmes6k,tdrt6netekhelydta polg6rh6borri6s a szovjet
6let mindennapjait 6br6zol6romantikus mfivek, az itj szovjetdetektfvre- a
g6nyek vett6k 6t. Mdsfel6l - ha tril6lt6k a kdnyvt6rtisztogat6sokat
v6rosi 6s falusi emberektov6bbrais olvasgattdka szdzadel6sz6rakoztat6
romantikustdrt6neteit,mint p6ld6ul a Tarzant.Harmadr6sztmegkezd6ddtt
a klasszikusorosz (6s nyugati) realistaregdnyekttimegm6retfipublik6l6sa.
Az iskol6zottszovjet6llampolgdrokpedig Babel 6s Solohov,Pilnyak 6s
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Majakovszkij,Gorkij 6s A. Tolsztoj reg6nyeitolvast6k,vagy 6ppena ,Brolet6r ir6k" mfiveit lapozgattdkMajd csakk6s6bb,a 30-asdvekbenuralkodik
el a tdmegestermel6siirodalom, amely m6r kdzvetlentil a ,,megrendel6"
izllsv ililgdt fej ezte ki.
A ,,szocialistarealizmus" mint a szovjet kultrira m6dszerea korszakra
jellemz6 p6tosszal6s romantikdval6br6zoltaa nagy 6talakul6sjellegzetes
cfmfi hires szoborcsotematikdit:VeraMuhina Munkds ds kolhozparasztnd
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Vera Muhina:
Munkds 6s
kolhozparasztn6

(1e37)
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Vera Muhina

portja, amelyet 1937-bena pdrizsi Vil6gki6llft6sonis bemutattak,hagyom6nyteremt6nekbizonyult, az irodalombansolohov Felt\rt ugar cim6 regdnye,a film ter6n a Vasziljevtestv6rekCsapajev,Leonyid Lukov A nagy
6let, Grigorij Alekszandrovcirkusz vagy a vildgos rit cimfr alkot6sai sz6mitanakklasszikusp6ld6nak.Az rij kultrira e reprezent6nsai
hat6ssalvoltak k6s6bba kelet-eur6paikultur6lis fejl6ddsreis, kiil6n6sk6ppenaz 50es 6vekben.
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A SZTALINI KORSZAK

Az illlamszociahzmuski6piil6se a Szovjetuni6ban
AUTARKIA ES NEONEP

1934-ben- a nagy ugr6s ut6lagos
Szt6lin a ,,gy6ztesekkongresszus6n",
l€tezk egy
igazolflsdra mdr azt hangsflyozhatta,hogy a hadiipar sz6'm6'ra
olyan ipari hdttdr,mely a Szovjetuni6fennmarad6sdta nemzetkbzifelt6telek
legkedvez6tlenebb
alakuldsaeset6nis biztosithatja.A kollektivizfllils6vei egybeesteka nagy vililggazdasdgiv6ls6g6veivel, amelynek6ldozatat6l sokat olvashattaka szovjet6js6golvas6k,
b6r nyilv6n nem vigasztaltsenkit,ha arra
gondolt,hogy a v6gbementipari 6s mez6gazdasilgi
6talakul6sa Szovjetuni6ban
s ekkor alakult ki az a
egyutt jdrt a fogyaszt6iipar6gakelmaradotts6gilval,
f6loldalas,a neh6zipart,a hadiipartprefer6l6ipari szerkezet6s a mez6gazdasdg
rendlassrifejl6d6s6nek
,,rij modellje",amelygyakorlatilagaz flllamszocialista
g meghatinozta
szerbuk6s6i
a szovjetfejl6d6salapstruktrir6j6t.
(1933-1938)gazkorszak6nak
Am6sodik6t6vesterv,a nagydpitkezdsek
das6gieredmdnyeibdrmelynyugativagy szovjettankdnyvbenrigy szerepelp6ld6tlanulgyors
nek, illetve szerepeltek,mint az emberis6gtdrt6nelm6ben
gazdasdgi-ipari
kevesebbet
besz6ltek
arr6l, hogy
ntiveked6st6nyei. Sokdig
6s az
p6ld6tlanok
e folyamatok
az ellentmond6sok,,,egyensflytalans6gok"
6ldozatoktekintet6benis.
A kollektivizfllils 6s a nagy fordulat befejezdseut6n a gazdasilgi6letben
egyfajta ,,liberalizdl6s"kdvetkezettbe. Az dt6vesterv ellen6rz6szdmait166s egyrittalbizonyosm6donyegesencsokkentett6k
a XVII. kongresszuson,
sft6st hajtottak v6gre a fogyasztdsicikkek (,,8" igazatok) termel6s6bena
termel6sieszkdzijketel66llit6 ilgazatok(,,A") rov6sdra.Mindez az lletszinvonaljelent6sjavft6s6tfufinyoztael6. Nagyar6nyfnaktekinthet6trsszess6g6ntrveked6se
is, amennyibenaz ipari osszben a munka termel6kenys6g6nek
term6k tdbb mint k6tszergyorsabbanndvekedett,m\nt az els6 6t6vesterv
idej6n,ugyanakkora munkdsok6s alkalmazottaksz6manlgyszerlassabban.
A 4500 nagyvdllalat,amely mfik6d6sbel6pett,lehet6v6tette, hogy a gabonaexportot,illetve a g6pimportotm6rs6kelj6k.A traktorok6s aut6k importja
gyakorlatilagmegszfintI934-36-ban,s csdkkentettdka kiilfitldi hiteleket,a
szovjet 6llamad6ss6got
is. A megel6z6szakasszalellentdtbenaktiv ktlke514
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Komszomolista
(1930)
betonoz6brig6d
reskedelmim6rlegjdtt l6tre. Mindehhezhozzdjdrultaz aranybilnydszat
el6retorese,1936-bana Szovjetuni6az els6helyetfoglaltael a vil6g aranyb6nydszatilbanAm ezeket i sikereketa sztiliini veiet6s nem a nlmzetkozi
jobb kiakn6zdsdra
munkamegoszt6sb6l
fakad6lehet6s6gek
haszndlta
fel, hanem az autarkfejlesztdselm6lyit6s6re.
Nyilvdnval6vd v6lt, hogy a kozponti tervutasftdsos
rendszeraz iparfejlesztdsextenzivszakaszaiban
a forradalmilegitim6ci6val,azaza n1pi
t6mogatdssalmeger6sitetthatalom eset6benhatalmaseredm6nyekettud
felmutatni.A szoci6lisfelemelkeddstizmilli6k szdmlraadott er6t ahhoz,
hogy elviseljlk az 6ldozatokat,amelyeketa tdrt6nelema NEP-korszak
ut6n r6tt r6juk.
Amezlgazdas6gnehezenheverteki a kollektivizillls nyom6nkibontakoz6 tiltakozflst,a haszon6llatoklem6szdrl6s6t,
de L939-remegkdzelftett6ka
kollektiviz6l6stmegel6z6flllapotokat.(Az 1928-asszinretcsak 1958-ban
l6pt6k tfil.) A jegyrendszermegsziintet6sdt
most el6rel6p6snek
tekintettdk,
j6llehet ezt az elosztdsiszisztdmdtSztdlin az els6dtdvesterv elejdn m6g a
kommunizmus,,el6szob6jak6nt"
tdrgyalta.Trockij az elkeriilhetetlen,,viszszal6p6s",a ,,liberalizil6s"politikflietQ934-36) NEONEP-nek
nevezte,jelezve, hogy a piacgazdasdg
megsztntet6s6re
m6g nemj6tt el az id6.
A nagy 6pitkezdsekfolytat6samellett ki6piilt egy olyan ipari struktrira,
amely szembenaz L9l3-as 6llapottal,amikor is az oroszorszilgiipari termel€s az amerikaidnakkb. hat szdzal6k6ttette ki, 1938-banmi{r meghaladta
annak45%o-6t.
A Szovjetuni6ipari teljesitm6nyel2-szer volt nagyobb,mint
1913-ban.A II. 6t6vesterv v6ge fel6 a lakossdgi4tlagbank6tszerannyit
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fogyasztott,mint a ci{ri birodalomban1913-ban.
A h6borritmegel6z66t6ves
tervek idejdn kilencezerrij ipari l6tesftm6nytadtak 6t, amellyel a Szovjetuni6 a vil6g m6sodikipari hatalm6vdemelkedett.Ez1rt tdrt€nt,hogy a nyugati baloldali 6s liberdlis 6rtelmis6gegy j6 r€szeis rajongott az ,,utol6r6
szocializmus"val6ban l6tvi{nyosfejl6d6s66rt.E fejl6d6s a ,j6l6ti 6llam"
egyfajta el6k6p6nekis tekinthet6,amennyibena rendszerszocidlpolitikdjdnak gazdasflgialapjait lltrehozta. E k6rd6skiirreegy kds6bbi fejezetbent6riink ki r6szletesebben.
A sztdlini rendszeraz {llami tulajdon totalit6s6ra6piilt, ami tilkrtizdddtt
a ki6piilt politikai int€zmdnyrendszer
mfkdd6s6benis. A kommunistapdrta
szt6lini fordulat nyomdnv6glegesen
elveszitettepolitikai p6rt jelleg6t, 6s
olyan ,,6llamp6rtk6nt"funkcion6lt,amelyr6lkordbbannem sz6lt semmilyen
elm6let, de m6g az {llamszocializmushivataloslegitimdci6sideol6gi6ja,a
marxizmus-leninizmus
sem.A p6rt, amely a 20-as6vekbenpolitikai diktatfr6t gyakorolt,a 30-as6vekbenaz illlanhatalmiszervekftgg6s6bekeriilt, s6t
a Kozponti Bizotts6gkijzvetleniilal6rendel6dott
a beliigyi szerveknek,amelyekreSzt6linti{maszkodni
tudotta diktatrir6j6nak
ritj6ban6116
kommunisti{k6s
p6rtonkfviili szem6lyek6s csoportokmegsemmisit6sdben.
A Politikai Bizottsdg,amely mindenddnt6sforr6savolt, 6s eredetileg,I9l9-t6l a KozpontiBizottsdgszerye,a 30-as6vek kozep6t6lfokozatosanveszftetteel kozpontihatalmi funkci6jdt, l94I m6jus6t6lSzt6lintandcsad6testlilet6v6degraddl6dott.
Ekkor lett ugyanissztdlin a N6pbiztosok
ran6cs6nak
eln6ke,s a val6did6nt6si
hatalomteljesegdszdben
a NdpbiztosokThndcsakcdrdjdhozkeriilt 6t (j6llehet
a PolitikaiBizottsdgtagjainaktdbbs6getagjalett e testiiletnekis).
A szovjet6llam els6embereaz NKVD (beliigyin6pbiztoss6g)
megfelel6
int6zm6nyeire
t6maszkodva
6rkddottazon,hogy a kdzpontihatalom(szt6lin
fejezteki a v6grehajt66s t6rv6nyhoz6hatalomegys6g6t),
a szovjett6rsadalom 6s az 6llam btirokratikus-adminisztratfv
egys6gefennmaradjon.szt6lin
szem6lyihatalmaa pdrt- 6s az illlami-politikai,valamint a gazdasdgiappar6tusokbonyolultstruktfr6j6ratelepedett,
s nemv6letlen,hogy a 30-as6vek
nagy tisztogatdsaielv6laszthatatlanok
a kiil6nb6z6appardtusi6rdekek,a
moszkvaicentrum6s a vid6ki rdgi6kellentmonddsait6l,
az egym6ssal
szemben 6116hatdskdrdktisztdzatlansdgdb6l
fakad6konfliktusokt6l,az egym6ssal
harcol66rdekcsoportok
kiizdelmeit6l.Mindezterm6szetesen
szorosankot6dik Szt6linszem6lyihatalm6nak
konzerv6l6dis6hoz.
A tdrt6neti irodalom ma mdr meggy6z6enbizonyftja, hogy a Politikai
Bizottsdgonbeli.ila 30-asdvekbenk6t alapver6szellemis6g,
be6llft6d6s16tezett,amelyekn6lkiil a ,,f6vonal"ingadozdsa
nemigen6rthet6meg.A 30-as
6vek tort6netea megszorit6sok,az adminisztratfvnyom6sok,a represszi6k
6s bizonyos,,m6rs6keltreformok" (mint amilyen a NEONEP volt) v6ltakozdsak1ntis leirhat6. Ezt a megb6ki.il6sipolitikdt fejezte ki Szt6lin hires,
afolizmdvdv6lt megjegyzdseL935december6ben
a komb6jnvezet6ktan6cskoz6s6n:amikor egy baskfr kolhozistaa sz6sz6kt6lazt mondta,hogy 6 is
516

egy kul6k fia, de k6szmindentmegtennia szocializmusfel6pit6s66rt,Sztdlin
ktizbeki6ltott: ,,Fif az ap66rtnem felel." Ugyanebbena h6napbanaz l6n.
szoci6lisanidegenelemekadminisztrativkorliltozds6tmegsziintett6k.Majd
I937-ben nyilvdnftj6k rijra ellens6gneka szdmfrzetlsbllhazatlrt ,,kul6kokat" 6s a ,,n6pegy6bellens6geit".
A ,,radik6lis"PB-tagok(Kaganovics,
JeTsov,
Molotov)6s a ,,m6rs6keltek"
(Kirov, Kujbisev, Ordzsonikidze)kozltt felt6telezett,,irdnyzatvita"alighanem trilz6s, 6m az bizonyos, hogy minden fontos k6rd6sbena felmeriilt
megolddsoktekintet6benmindig kfndlkoztakelt6r6 v6laszok:,,racion6lisabbak" 6s ,,irracion6lisak",
a t6bb 6ldo,fadikdlisabbak"6s ,,m6rsdkeltebbek",
zatot6s a kevesebbetkdvetel6k.Sztdlina k6tfajtamegold6sim6dozatkdzdtt
ingadozva6s egyensrilyozvaa ,nagy terror" idej6n v6g6rv6nyesen
a ,,radik6lis" megold6sokathelyezte
el6t6rbe,6s ism6t mozg6sbahoztaa korm6nyz6sterrorisztikuseszkdzeit.A 30-as6vekbenKirov, Kujbisev,majd Ordzsonikidze halflla ut6n v6gleg megszfintmindenfajtavisszatart6er6, amellyel
Szt6linnaksz6molniakellett volna ddnt6seimeghozatal6ban.
Term6szetesen
az \ntdzmdnyidrdekekalapj6naz egyesPB-tagokszerepeak6r fel is cser6l6dhetett,6m a politika egdsz6nekirdnyitdsdbana k€t ,,irdnyzat"jelenl6te
egy6rtelmfienkitapinthat6volt. M6sk6ppenfogalmazva,a bels6 ellens6gt6l
val6 f6lelem, a hatalomf6lt6spszich6zisa,a legktildnboz6bbszem6lyes6s
politikai indfttat6sf csoportok egyestil6s6t6lval6 f6lelem mindenekel6tt
Szt6lint,Molotovot 6s ktirnyezetiiketkerftettehatalmdba.A szem6lyidiktatfra logik6j6nakmegfelel6en6k veszfthetteka legtdbbet.

Kalinyin, Kaganovics,Ordzsonikidze,Szt6lin, Vorosilov
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A PEREK

Ak6r a represszi66s a terror, akdra,,megb6k6l6s"ir6ny6batett l6p6sr6l
legyen sz6, v6giil Szt6linhoztameg az alapvet6d6nt6seket,de benni.ikki.il6nbdz6 csoport6rdekekbsszpontosultak.
A kiil6nboz6 intlzmlnyekben 6s
hivatalokbanmindenPB-tagk6nytelenvolt v6delmeznisajdtembereit,hogy
magdtis v6dje.Szt6linkezdem6nyezte
a terror felhaszn6l6sdt
t6rsaivalszemben, hogy 6lland6rettegdsbentartsa6ket. Egyetlenolyan PB-tag sem volt,
aki ne szenvedtevolna meg a ,,nagytisztogatdst".Ki magameghalt(6ngyilkoss6g,kiv6gz6s),kinek a feles6g6ttart6ztattdkle, kinek m6s rokondt 6rte
utol a terrorhull6m l937-39-ben.Az ellen6izetlen szem6lyidiktatrirateh6t
nem Szt6lin talillmdnyavolt, 6 ,,csak"megtestesftette,
mfikddtetteMt a ,,k61csdndskezess6g"logik6jr{nakmegfelel6en...
A Szovjetuni6- vezet6inek
szem6ben- egy ostromlottkatonaier6d k€pzetlt keltette,s cselekv6sistruktfrdjukat ez igenjelent6sm6rt6kbenmeghat6rozta.
A n6ci N6metorsz6gfelemelked6se meggy6z6d6siiketcsak elm6lyftette.
A fenti dsszefrigg6sek
koz6 illeszthet6kbe a hirhedt moszkvaiperek.
Koncepci6sperekresor keri.iltmdt a 20-as6vekbenis, 6m a politikai ellenfelek, a hatalmi konkurensekm6dszeres6s vdgiggondoltmegsemmisft6se
a
30-as 6vek termdke. A ,Jragy fordulat" lezdrdsdtjelzd XVII. pdrtkongresszuson,az :6n.,,gy6ztesekkongresszus6n",
1934janu6rj6bankideriilt,
hogy szt6lin szem6lyihatalmdnakm6g mindig vannakellenfeleia p6rt fels6
vezet6s6g6ben,
a Kdzponti Bizottsdgban,a kongresszusiki.ildottekkor6ben
is. szt6lin titkdrrdvdlaszt6sakor
kdzel 300 ellenszavazatot
kapott, bdr a szavaz6c6dul6km6g ott a kongresszuson
,,eltfintek". A kollektivizdlils gy6zelm6t tinnepl6 6s a II. 6t6vesterv perspektfv6itelfogad6kongresszus
on az
ellenz6kegykori vezet6imind ,,meaculpdztak",6ma kongresszusa meghirdetett tdrekv6sekellen6resem hozott megb6kdl6st,amire pedig Kirov, a
KB titk6ra felhfvta apirttagslg figyelm6t. s6t! A tenor rovideseneszkal6l6dott. A terror rij hull6ma 6ppenKirov, a n6pszerfileningrddi p6rtvezet6
meggyilkolflsdt(1934.dec. 1.) ktjvet6enlobbantftil, bdr nem azonnal.Mindenesetreaz esemdnyalkalmatadottarra,hogy az egykori ellenz6kiekmozg6skdr6t- eufemisztikusansz6lva- szfikfts6k.A gyilkoss6gkdriilmdnyeit
ugyan m6ig hom6ly fedi, annyi bizonyos, hogy Szt6lin szem6lyi-haralmi
tdrekv6seinek,hfrhedettbosszrijr{nak
kedvezett,6s a terror elburjilnzdsdhoz
vezetett.Sokanfelt6telezikma is, hogy a pdrtvezetlnekkiizvetlenk6ze volt
Kirov elpusztitdsdhoz,
de ezt semmilyenbizonyftdknem er6sfti meg.
szt6lin az egyeshatalmi csoportosul6sokkal
val6 lesz6mol6s6tegyfel6l
l6p6sr6ll6p6sregondosanel6k6szftette,6m azok rlszleteit 6s k6vetkezm6nyeit m6r nem ellen6rizte,nem ellen6rizhette.szemdlyeslesz6mol6siakci6i
belefolytak mds kamp6nyokba.A 20-as 6vekbeli ellenz6kieket6s a 30-as
6vek elej6nmegjelentp6rtonbeljd,li,,mdskdntgondolkoddkat"(mint p6ld6ul
Eiszmontotvagy Tolmacsovot)is a nagy lesz6moli{sokperi6dus6banlikviddltatta.A perek megrendez6slnekzfirzavaroskdriilm6nyeiis arra utalnak,
hogy nem 6vekkelkor6bbanki6rlelt koncepci6jegy6benfolytatt6kle azokat,
hanemr6gt6nz6sekform6j6ban,a pillanatnyi sliiuaciOnyom6saalatt - ami
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nem mond ellent a ,,gondosel6k6sziileteknek".
86r nyilv6nval6,hogy a perek
konstrukt6rjei,mindenekel6ttSzt6lin6s Andrej Visinszkij,a fd6llamiigydsza
20-as6vek v6g6nek6s a 30-as6vek elej6nekpereib6lad6d6tapasztalatokat,
technik6katk6s6bb,a 30-as6vekkdzep€n-vdg6n
felhaszn6ltr{k.
Szt6linazonban
mindv6giga h6tt6rbenmaradt,s hol egyik, hol m6sikhatalmicsoportosul6st
t6mogatvaszdmoltle a szimfuazavar6politikai t6nyez6kkel.
A tisztogatdsok
ideol6giaikontextusaaz ,,oszt6lyellens6g"
6s a ,,btirokr6cia elleni harc" volt. Sztdlin j6l l6tta, hogy a biirokr6ciaa termel6s6s a
politikai 6let minden tertilet6nmeghat6roz6szerepetjdtszik. Semmi olyan
nem tdrt6nhetett,ami a biirokrdciavalamelycsoportjdnak6rdekeivelne kapcsol6dottvolna tjssze.igy b6rmelyhiba mint ,,[6rtev6s"tisszefiiggdtta biirokratizmussal,a ,,rosszfu6nyit6ssal".
Am ennek,,gy6gyitdsdt"a legbi.irokratikusabbm6don, a megf6lemlft6s6s az adminisztratfviild6z6smeg-megrijul6 kampdnyaivalkivdntdk el6rni. Mindez a terror rijabb 6s rijabb hull6maitidlzte el6. Sztdlink6zbenhol6lezte,hol f6kezteezeketa,,rohamokat",
hatalmi pozici6inaker6sit6se6rdekdbeninkdbb elm6lyitette,majd igazsdgtev6k6nt a terror m6rs6kl6s6vel6llt el6, miutdn szemdlyesvagy politikai
ellenfeleit vagy akiket annak gondolt, politikailag vagy/6sfizikailag megsemmisfttette.
Szt6lint 6s a szovjet vezet6st6ltal6baner6senfrusztr6ltaa fllelemlrzet
mellett az az 6rzds,hogy,nemelegend6m6rt6kbeninform6ltaka val6s6gos
folyamatokmibenl6t6r6l.Igy sokszoraz 6lland6sultgyanakvds,a ,gneg6rz6s"
helyettesftette
a t{Lrgyszerfi
elemz6st,a raciondlisddnt6st.
A terror ktjzvetlen eredetea ,,nagy6tt6r6s",a kollektiviz6ldsiisszeftiggdsrendszer1be
6gyaz6dott.A terror elburjdnzdsdtj6lillusztr6ljaegy epiz6d.
Szt6lin1933.mdjus8-6nszintekdts6gbeesett,
nempublik6l6srasz6nt,titkositott ,,Instrukci6t"fogalmazottmeg Molotovvalaz,,6sszesprirt- 6s tan6csi
dolgoz6knak,az EgyesitettPolitikai Hat6s6g(OGPU), a bfr6sdgok6s az
iigy6szsdgek
dsszesszerveinek":,,,A.KB 6s a N6pbiztosokTan6csa- sz6l a
dokumentum- fgy v6li, hogy sikereinkeredm6nyekdppen
el6rkezetta falun
a pillanat, amikor m6r nincs sziiksdgiinka tdmegesrepresszi6ra,amely mint ismert - nemcsaka kul6kokat,hanemaz egylni parasztokat6s a kolhozok egy ftsz1t is 6rintette... Igaz, m6g egy sor kdrzetb6l6rkeznekkbvetel6seka tdmegeskitelepft6sekre6s a represszi6k6les form6inak alkalmazdsdra...A KB-nak 6s a N6pbiztosokTandcs6nak
tudomdsavan arr6l, hogy
dolgozSinkgyakorlat6banm6g mindig jelen vannak a tOmeges,6nk6nyes
letart6ztatdsok.
Letart6ztatnakkolhozelndktrk6s a kolhozvezetds
tagjai. Letart6ztatnaka falusi szovjetekelndkei 6s p6rtalapszervititkdrok. Letart6ztatnak kertileti 6s kdrzeti megbfzottak.Mindenki letart6ztat,aki nem rest,
tulajdonk6ppenazok, akiknek semmilyenjoguk nincs erre. Nem meglep6,
hogy a letart6ztatdsokilyen zirzavarilbanaletart6ztatdsjogdval rendelkez6
szervek,kdzdttiik a GPU szerveimindenalap n6lktil folytatjr{ka lelart6ztatdsokat,amaszabfllyszerintcselekedve,
hogy >el6szdrletart6ztatunk,azutdn
majd eligazodunk<<..."
Szerz6ksokasdgaegybehangz6an
6llitja, hogy Sztdlin egy olyan gdpezet
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6l6n kdpzelteel mag6t,amelynekmfik6d6s6t,ak6r egy aut66tvagy egy katonai egysdg6t, ki.iltjnboz6 utasft6sokkallehet iri{nyftani, szabillyozni.
Amennyibena feladatokteljesit6sesoriin probl6m6kmeriilnek fel, ki kell
cser6lnia hibds alkatr6szeket,vagy 6ppena katonaiegys6gp6ld6j6n6lmaradva, az alkalmatlan6rul6kat,ki{rtev6ketkell Uj k6derekkelfelv6ltani. A
kiil6nbdz6probl6mdkilyet6n dsszekapcsoldsa
Sztdlinndlmegmutatkozott
abbanis, ahogyana politika6s az ideol6giakdzdttkdzvetlen6sszef0gg6seket kre6lt, s azokatval6sdgosnak
ti.intettefel.
A terror ism6telt eszkalfll6ddsa
mdr benne rejlett egy 1935.jfniusi
KB-hatfirozatban,
amely Szt6linkezdem6nyezdsdre
a nyugati teri.iletenaz
,,6bers6ghi6nydt" 6lesenbir6lta,6s a tisztogat6soker6sft6sdtkdvetelte.
A szt6lini terror a 30-as6vek m6sodikfel6ben- ki.ilondsenaz rij beliigyi
ndpbiztos,Jezsovkinevezdseut6n - az 6llami, katonai 6s pdrtbiirokrdcia
elleni hisztdrikust6mad6svolt, s mint mdr bemutattuk,az egymdssalhadakoz6 helyi 6s kbzponti appar6tusok6s int6zm6nyeklesz6mol6sais
csricspontjdra
h6gott.
Bdr - mint emlftetti.ik- m6ig felderitetleneka Kirov-gyilkoss6gkdrtilm6nyei, az els6 moszkvaiper f6v6dlottait(Kamenyevet,Zinovjevet,Bakajevet 6s m6sokat),akik rdszbena leningrr{diellenz6ksoraib6lkertiltekki,
dsszeftigg6sbe
hozt6k a Kirov-gyilkoss6ggal.
A v6dlottakata Szovjetuni6
Legfels6bbBfr6s6g6nakKatonai Koll6giumahalillrlaitdlte, 6s az els6 nyilv6nos per lezdrdsak6nt1936.augusztus25-6n valamennyii.iket
kiv6gezt6k.
A m6sodik ,,nagypert", M 6n. pdrhuzamostrockistakdzpontiigy6t Jezsov
6s Visinszkij menedzselds6vel
1937janufujflbanrcndezt6kmeg.A f6v6dlottak ktjziil a legismertebbekTrockij egykori hivei (Radek,Pjatakov)voltak.
Ezt k6vet6ena Kdzponti Bizottsdgtagla\ ellen ir6nyult Szt6lin csap6sa.
Majd 1938 m6rciusi{bankertilt sor a harmadik nagy perre, amely az :6n.
jobboldali ellenzdkhajdanik6pvisel6it,kdziittiik a pdrt f6teoretikusdt,Nyikolaj Buharint 6s Lenin ut6d6t,a N6pbiztosokTan6cs6nak
elndk6t,Rikovot,
valamint a Zinovjev-perszervezfjdt,Jagoddr,a beliigyi n6pbiztosttiltette a
v6dlottak padjdra.A k6ptelenv6dak nyomi{nBuharint 6s tobb t6rs6t m6g
mdrciusbankiv6gezt6k.A moszkvaiperekh6tter6bena ,,f6v6dlott"tulajdonk6ppenminden esetbenTrockij volt.
A perekideol6giaimegkompondlds6ban
mindv6gigjelen volt az antiszemitizmus saj6tosappar6tusiform6ja, valamint - modern kifejez6ssel- a
jellegzetess6g.
populizmussalkac6rkod6naciondlpatri6ta
A perekti.ikrdzt6k,
hogy a r6gi bolsevikg6rdaalkalmatlannak
bizonyulta szem6lyidiktatrira
megval6sftdsdra,
s ez{rt a f6titk6rmegszabadult
t6liik. Szt6linegyszersmind
kivonva magdta pdrt mindenfajta,Bllen6rz6se"al6l, kdzvetleni.ila beliigyi
szervekret6maszkodvaval6sftottameg korldtlan szemdlyihatalmdt.Ebbe a
folyamatbailleszkedetta VdrdsHadsereglefejez6s6nek
k6s6bbt6rgyaland6
katasztr6fatort6nete
is. Tuhacsevszkij
katonail6ngelm6je6s a kiirtilottekialakult tekint6lyesf6tiszti-t6bornokikar Szt6linbangyanritkeltett.Att6l tartott, hogy t6le fiiggetlentekint6lyeshatalmikozpontjtihet l6tre. Mindennek
a h6borriszempontjdb6lki nem heverhet6tragikuskdvetkezmdnyeivoltak.
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Szt6lin
a Komszomol
1936-os
kongresszusa
elnoks6g6ben

A terror, a tisztogat6sokegyreinkdbb kiterjedt folyama, az ellen6rizetlentil
burjdnz6 ellens6gkeres6s,
az 6bers6gikamp6nyoknem kim6lt6k a beliigyi
appar6tusokat
sem.
Ezeket a term6ketlen,,harcokat"ti.ikrozte,hogy a 30-as 6vek v6g6n a
GULAG t6boraibanraboskod6k,az itn. ellenforradalmibfin6k6rt(58-astdrv6nycikkely)letart6ztatottakegyren6vekv6m6rt6kbena biirokratikusappar6tusokalkalmazottaib6l
keriiltekki. 19346s 1941k6zdtt a fels6fokf v6gzetts6gfiekszdmardnya
ttjbb mint nyolcszorosdran6tt,a kdz6pfokf v6gzetts6griekardnyais tobb mint megdtszdrtiz6dtitt.
Mig I936-banellenforradalmi
bfincselekm6nyek6rt
a foglyok kb. I3Vo-aiilt, addig 1939-rem6r meghaladta
a 337o-ot.1936-1939kdzdtt a foglyok lltszdma m6sf6l 6s k6tmilli6 ktiztitt
mozgott,ennyi emberdolgozottaz NKVD ellen6rz6sealatt.Azonbana munjelent6ktelennek
kav6llal6k mintegy 2-2,57o-6tkitev6 tomeg gazdasdgilag
l6tsz6teljesitm6nytnyfjtott, vagyis az dssztermel6s
alig LVo-6tdllftotta el6.
Egyestertiletekenazonban,mint p6ld6ulaz aranybdnyiiszatban,
a fakitermeldsbenvagy a nagy 6pitkez6seken,
vasdt6pit6seken
stb. a rendszere p6ri6i
j6tszottak.
nem mell6zhet6szerepet
A terror szefiedgaz6
okai kdzdtt meg kell emlfteni,hogy az ipar teriilet6n
a hozzd nem 6rt6sb6l sz6rmaz6balesetek,g6pek tdnkremenetele6pprigy
elindithatott egy ,,helyi" terrorhulli{mot,mint az, hogy nem teljesitett6ka
tervet.A v6gs6ok mindig a ,,n6pellens6geiben"
vagy a ,,k6rtev6kben"
tal6ltatott meg, nem pedig a val6s6gosfejl6d6skultur6lis 6s technikai-gazdasdgi korl6taiban,amelyeketmegpr6bdltakmindeni{ron6ttorni. Mik6nt a kor
klasszikussz6l6sakifejeztea tdrtdnelmiszitu6ci6emealapvet6dimenzi6jdt:
,,a bolsevikok6ttdrnekmindenakad6lyon".R6ad6sulezekneka ,,korl6toknak" 6smdsfel6la,,korldtlanlehet6s6geknek"
a pontoshely6r6l6shatdrair6l
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szintesenkineknem voltak megbizhat6ismeretei,mint magdnaka terrornak
a m6reteir6lsem.
A terror 6ltal6banvalamely ,,hiba" felsz6mol6s6nak
eszkdzek€ntindult,
amely mindig dsszekapcsol6dott
a helyi hatalmi-politikaiharcokkal is.
I937-38-ban a kiilonbdz6teri.ileteken
egyidejfilegkibontakoz6terrorhulldm
elindftdsdbanSztdlin alapvet6felel6ss6gevitathatatlan.De hogy a 30-as
6vek terrorj6t a maga6ltal6noss6g6ban
Sztdlin rendezl keze intlzte volna,
az nem tdbb, mint mindenhat6s6g6nak
elfogad6sa.
J. Arch Getty ameikai tort6n6szmindezzelkapcsolatban
tal6l6anjegyezte meg a ,,nagytisztogatdsok"eredet6r6lsz6l6 munk6j6ban:,,Ha a nap 24
6rdjdt elosztjuk azon dolgok, tev6kenys6geksz6m6val,amelyek6rtSztdlin
felel6s volt, vil6gos lesz, hogy nagyon sok teri.iletenszerepealig lehetett
tdbb az esetenkdntibeavatkozdsndl,
si.irget6sn6l,
fenyeget6z6sn6l
vagy
korrekci5n6l.Egy munkanapfolyam6n gyakorlatilagmindenfdledologban dtinttitt: kezdveaz flrtdnyteny6sztdst6l
a metr6alagutakon
6t a honv6delemig. Szak6rt6kseregeiveltaldlkozott,t6bb tucat besz6mol6thallgatott meg, s dtlntdttegym6ssalrivaliz6l6csoportoksz6mosvit6j6ban,amej6rtak. V6grehajt6volt,
lyek kdlts6gvet6sivagy szemdlyikedvezm6nyekkel
s a val6s6garra k6nyszerftette,
hogy hatalm6nakjelent6sh6nyad6tfitruhdzza
beosztottjaira,akik mindegyikdnekmegvoltaka sajdtn€zetei,klienscsoportjai 6s 6rdekei."
Ezeketa rendszerszerkezet6b6l
ad6d6hatalmiharcokat,amelyek6tsz6ttdk az emberikapcsolatokatis, nagym6rt6kben
befolydsoltaa hivatalnokrdteg hozzdnem 6rt6se,az 6ltal6nostdrsadalmi6s kuliur6lis h6tt6r.Am ett6l
csaknemfiiggetlentl Szt6lin eg6sztev6kenys6g6nek
pontosmeg6rtdselehetetlen, ha nem vessziikkell6en figyelembe,hogy pozici6j6b6lfakad6anell6tott egy 6lland6 integr6l6 6s egyeztet6funkci6t a szinte 6tldthatatlanul
szdvev6nyes
6rdekcsoportok
kozdtt.Ez a pozici6 szSmdra
meg is konnyitette, hogy a l6tez6 ellent6tekbdzisdnfenntartsaa maga szem6lyihatalm6t.
M6gis l6tni kell, hogy a korszakbanmindv6gigvoltak hangsrilyeltol6ddsok,
s6t igen gyakrankoncepciondlis
n6zetelt6r6sek
is. A v6delmipolitikdbanez
nyilvdnult meg a Tuhacsevszkij6s m6s marsallokkdzotti konfliktusban.De
ugyanfgymegjelentekn6zetktl6nbslgek az iparpolitik6ban,amit Ordzsonikidze 6s Molotov ellent6te jelzett, vagy Litvinov 6s Molotov ellent6te a
kiilpolitikdban, akik mindkettener6s befolydssalvoltak Sztdlinra.Ismertek
Zsdanov,az ideol6gus-kultfrpolitikus
ellent6teiMalenkowal,az,,iparpolitikussal", akivel szembenZsdanovsaj6tospedag6giai6s kultur6lis 6rt6keket
kiv6nt el6t6rbe flllitani m6r a 30-as6vekbenis. Mind a pdrt szervezeti6talakft6sa,mind a ,,biirokrdciaelleni harc" ter6n er6s n6zetkiil6nbs6gek
16teztek Jezsov6s Zsdanovkdzdtt, 6m Sztdlin egyik mellett sem kotelezteel
magdt,pontosabban,mindkett6t t6mogatta.Az 19366s 1939 kdzdtt foly6
rigynevezettnagy terror teh6t mindennektUkr6bennem Szt6lin valamilyen
egyetemesterv6nekmegfelel6enalakult.
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A TERRORADATAI

A terror tdnylegesadatai csak n6h6ny 6ve hozzdf1rhet6k.Kor6bban kiil6nbtiz6 manipuldci6kmiatt vagy elhallgattdk,vagy csak bizonyoselemeit tett6k k6zz6,olykor, mint p6ld6ulHruscsova GULAG-ra vonatkoz6
10 milli6s adatdval6ppenellenkez6irdnybantilozta el. Nyom6bank6s6bb azut6na legk6ptelenebbsz6mokatadt6k el6 politikai manipuldci6s
okokb6l. Az adatokatr6szbena KGB-archfvum, r6szbena Politbiiro archfvum (Prezidentszkijarhiv) anyagaialapjdnadtdk kdzre n6h6ny6vvel
ezelfltt.
A Szovjetuni6KommunistaP6rtja Kdzponti Bizotts6ga1961-benl6trehozott egy kiiltinbizotts6gotazzal a c6llal, hogy vizsg6lja meg a sztdlini
terror m6reteit, a szovjet tdrv6nyess6gmegs6rt6s6nek
kdvetkezmlnyeit,a
t6megesrepresszi6k illdozatainakszdmdt Az N. Svernyik vezettebizottsdg
(Selepin,Szergyuk,Rugyenl<o,
Mironov, Szemicsasztnfl1963 februdrjdban
bemutattaaz elk6sziilt anyagotapdrt eln6ks6gdnek.
Am ez az anyag1995
janudrj6ignem keriilhetetta nyilv6noss6gel6. Az itt szerepl6adatok6s az
NKVD-archfvumokbana 80-as6vek v6gdt6lfolytatott kutat6sokeredm6nyei
alapj6banmegegyeznekegym6ssal.
Az akkoriban szigorrian titkosan kezelt adatok szerint 1935-36-ban
l9O V16emberttart6ztattakle, akik kdznl2347 embertl6ttek agyon. 193738-ban,a terror csfcspontji{npolitikai vddakkal| 372 392 emberttart6ztattak le s ft6ltek el, akik kdziil 681 692 embertl6ttek agyon, ezek ktiziil
631 897 embertnem bir6i szervekd6nt6sealapj6n.(Nem teljes adatokszerint kdzel 120 ezer p6rttagot6s tagjeldltet tafi6ztattakle.) Ennyi embert
tisszesennemtart6ztattakle a h6borri6t 6v6ben6s az azt k6vet6 h6t 6vben.
E 12 6vben| 076 563emberttart6ztattakle, akik kdziil 59 653 embertl6ttek
agyon. 1940-ben,a Szovjetuni6hozcsatoltjelent6s nyugati teriiletek szovjetizfllflsdvalegyiitt j6r6 tisztogat6sokat
beledrtve,egyiittesen121 033 embefi tart6ztattakle. A kiil6nb6z6rend6ri szervekr{ltalpolitikai okokb6l letart6ztatottszem6lyekszdma19306s 1953kdzdtt dsszesen:3 778 234 (ez
a szdma kitelepftettekadataitnem tartalmazza).K6ziiltik 786 098 szem6lyt
ft6ltek a legsrilyosabbbiintet6sre.Bfr6i szervekI 299 828 embertfteltek el
(kdziiliik 129 550 embert ft6ltek hal6lra).A nem bir6i szervek6ltal elit6lt
szem6lyeket1956uti{n automatikusan
rehabilitdltaknaktekintett6k,mert maguk az it6letet meghoz6,kdt-hdromfdb6l 6116szervek(dvojkr{k,trojk6k)
alkotmi{nyellenesek
voltak.
MindebbenSzt6lin szem6lyesfelel6ss6gesenkidhezsem mdrhet6,mivel
az 6 szem€lyesp6ld6jakozrej6tszotta represszi6kkfm6letlensdg6ben
6s eszkal6l6d6s6ban.
A szem6lyeshatalmdtszolg6l6NKVD alkalmazottaikdziil nem teljes adatok szerint - 1936 okt6ber6t6l1938jriliusdig 7 298 embert
tart6ztattakle, ami arra utal, hogy a tisztogat6sokegyetlenint6zmdnytsem
kim6ltek, s6t min6l kdzelebbvolt egy int€zm€nyvagy szervezeta hatalom
centrumaihoz, ann6l inkdbb 6rintette a terror. Ez katasztrofdlis formdban
6szlelhet6a hadsereget6rint6 terrorban.
Az NKVD I937-38-ban383 listdt ki.ilddttSzt6linhoz,amelyeken44 ezer
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neves szovjet-,pdrt-, gazdasflgi6s katonai vezet1neve szerepelt,akiknek
nagy ttjbbs6g6tagyonl6tt6k.Szt6linalilirdsa362,Molotovd373,Vorosilov6
195,Kaganovics6191,Zsdanov{I77 list6n szerepel.A dokumentumok
tanris6gaszerintSztdlinszem6lyesen
tevdkenys6get.
ellen6riztea represszi6s
Szt6linta bizotts6gjelent6senemcsakpolitikai6s erktilcsi,hanemkiiztorvdnyesbfindz6nekis nevezi.
Szt6lin,mint hangsrilyoztuk
kordbban,leplezte,hogy kdze lennea represszi6khoz.S6t a biirokratikushuzavona6s elnyom6sellen foly6 harc
karizmatikusvez6rek6nttfint fel, amihezk6tsdgtelentilkomoly nlpi t6mogatdstkapott. A val6s6gbanmindez a terror kisz6lesed6s6nek,
elszabadul6s6nakforrdsalett. Amikor nyilv6nval6vdv6lt, hogy a terror 6ldozatai kdzl (nemritk6nSzt6lin maga besz6lttrilkapdsokr6l)drtatlanokis
keriiltek,Sztdlin,,magavettek6zbeaz igyet", s lev6ltottap6ld6ula ,,szt6lini n6pbiztost",a rettegettJezsovot.A bfinbakokkeres6serendszeress6
v6lt. Sztr{linaz elkbvetett,,hib6k6rt"mindig 6llitott felel6sdket,s ezzel a
ndpi el6gedetlens6get
a ,,megfelel6"mederbetudta terelni: a btirokratdk,
a bfindz6k, a k6rtev6k,egysz6vala szocializmusellens6geiellen l6pett
fel, akik megkeseritika n6p 6let6t.
Ebb6l a szempontb6lis 6rdemesmegfontolniIsaac Deutschet Sztdlin
egyik els6,,,klasszikus"6letrajzir6j6nak
intelm6t:,,Az emberekgyakortanem
voltakabbana helyzetben,
hogymegft6lhess6k,
Sztdlinmely int6zked6sei
szolgflljflka kdzds6rdekeket,s melyekszolgdlt6kcsup6naz dnk6nyuralmat."
A forradalmihit 6s lelkesed6s
a Szt6linir6nti, szintevalldsosrajong6sban
is kifejez6ddtt,ami term6szetesen
manipuldlt6smegrendezett
volt, de a kultusz
az$rtlehetettintenziv 6s tart6s,mert er6s ttirt6nelmi talapzatonnyugodott.Az
6hez6st,a nehdzs6geket
az6rtis viselt6kolykor m6g heroikuser6feszit6sekkel
j6, csaka bfindsokmiatt vannak
is, mert sokanv6lekedtekfgy, hogya rendszer
igazsdgtalans6gok,
6s Sztdlin maganem is tud a terrorr6l.
Az dtnevelf 6s munkatdborokdeklar6ltc6ljaa megf6lemlitdsvolt, vagyis
hogy elrettentsenek
mindenkita SzovjetAllam, a ,,szocializmus"
politikai
berendezkeddse,
azaza Sztdlin szem6lyidiktatrir6jaelleni fell6p6st6l.
Az rijabb tilrt6neti irodalomazt hangsrilyozza,
hogy val6j6bana 30-as
6vekt6l a GULAG alapfunkci6i j6r6szt gazdasdgitdnyez6kbenkeresend6k. (Perszea t6borlak6k,,kiv6lasztdsa"
elv6laszthatatlan
az ,,oszt6lyharc
6lez6d6s€nek"sztdlini t6zis6t6l,a diktatrira jelzett ijnfelem6szt6politikai
gyakorlat6t6l.)
Az I936-os szovjetalkotm6nysok szempontb6ldemokratikusjellege
csak lepleztea tdrv6nytelens6geket,
er6sftettea hivatalosldtszatot,amely
szerint a szocializmus6s a szem6lyi diktatrira megki.ildnbdztethetetlenn6
vdlt. A sajt6ban,az oktat6sban,a kultfr6ban Szt6lin kultikus dics6it6sem6r
I929-t6l ktrtelez6volt, s k6ts6gtelen,hogy ez gydkereketeresztetta t6rsadalom igen sz6lesr6tegeiben.Egy gener6ci6nbeli.ilmilli6k emelkedtekfel
az fr6studatlanperiferiz6ltl6tb6l az illlamszocializmusgazdasdgi,
kulturdlis,
tudomdnyos,
katonaiszf6rdinakstb.legmagasabb
r6gi6ibais, sokanpediga
rendszerszoci6lisanbiztonsdgos
v6ltak.Ezzel fngg5ttossze,
,,csavarjaiv6"
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hogy semmif6leszervezett,antiszocialistaellenzdk nem jott l6tre a rendszerrelszemben.A terror a II. vildgh6borrikitdr6s6nekperi6dusdban
kezdett
al6bbhagyni,de csak Sztdlin halilla utdn szfintmeg.
SZTAHANOV ES A SZTAUANOVISTAK

B6rhogyantekintiink is a rendszerre,szdlestdrsadalmibdzisadsszeftiggdtt
azzala t6nnyel,hogy egy gener6ci6nbeliil tort6nelmilegp6ld6tlant6rsadalmi mobilit6s ment v6gbe.A katonaiparancsnokok6s az igazgat6k,a pdrtvezdrek6s a kolhozelndkiik,a szinlszek6s a f6hivatalnokok,a mdrndkdk
6s a tan6rok a ,,mezitl6bas"paraszti6s proletdrtbmegekb6l
emelkedtekki.
A munka6s a szovjetdllam szolgi{lata
ir6nti tdmegesodaaddselv6laszthatatlan a t6rsadalmifelemelkedds6s a tdrsadalmiintegr6ci6milli6kat 6tfog6
rij folyamatait6l.A munka kultusz6nakelfogad6sapedig elv6laszthatatlan
att6l a t6nyt6l, hogy a munkan6lki.il szerzettjovedelemelvileg 6s alkotm6nyosanbfinnek szdmitott,,,az emberember6ltali kizs6km6nyol6s6nak
megszfin6s6t"az alkotm6nydeklar6lta.
Ilyen ,,integrdci6s"folyamat volt az er6ltetettiparosit6skor6nakmunkaverseny-mozgalma,
a sztahanovizmus,
amelya 30-as6vekkdzep6nindult.
A mozgalomaz iparba be6raml6parasztimilli6k szocializdci6j6nak
egyik
ddnt6 eszkbz6nekbizonyult, mikozbenaz 6llamszocialista
extenzfvfejleszt6s kor6bankerestea munkatermel6kenys6g
n6vel6s6nekm6dj6t. A Sztahanov-mozgaloma szovjet6letforma6s munkakulttira,a munkaszervezls,
a
termel6siteljesftm6nyreval6 dsztdnzdsteriilete 6s keretevolt teh6t, amely
id6ben -bdr iltalakult6s megvflltozottform6kban,mindenekel6tta szocia- gyarkorlatilaga Szovjetuni66sszelista brigddmozgalomszervezetdben
oml6s6iglltezett. Sztahanovnem egyszerfren
az 6lmunkds,,modellje"lett,
hanemoroszn6pi h6ss6v6lt, a szovjetk6zdss6gisdg
6llami mint6j6v6stiliz6l6dott.A sztahanovista
a szovjetrendszerteljesft6k6pessdg6nek
szimb6lu-

Sztahanov(obbr6l)
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ma, amely az rtiratermel6sifolyamat szintemindenteriilet6nmegnyilv6nult.
A mozgalom alapvet6funkci6ja szerint a preindusztridliskultrir6b6l - az
- az ipari t6rsadalomba
dllamszocializmus
drt6keinekkozvetit6s6vel
segitette 6tvezetnia szovjetemberekmilli6it.
A mozgalomSztahanovb6ny6sz-6lmunk6s
eredm6nyeinek
kovethet6s6g6n alapult.Am sztahanovcsricsteljesftmdnyei,
amelyekazutiln6szton6zt6k
a csricsteljesitm6nyeket
nemcsakaz ipar ki.iltinbtjz6ilgazataibanhanemm6g
a repiil6sben(Cskalov) is, eredetiikettekintve az alulr6l 6s feliilr6l val6
kezdem6nyez6snek,
az dsztonijs6s a biirokratikusiniciatfvi{naksajdtsdgos
kever6keivoltak. A munkaverseny,
amely m6g a 20-as6vekbenmegfogant
jelens6gnektekinthet6,a 30-as6vekbenv6lt t6megess6.
A sztahanov-mozgalom eredet6ttekintve a Donyec-medence(Donbassz)egyik b6ny6j6nak
(Kdzponti-Irmino)kezdemdnyez6s6b6l
n6tt ki. Egy fiatal, Petrovnevfi, technikgsi vfgzettsfgfi,pirtszervez6dtletealapj6n1935.augusztus23-6nahelyi
pdrtbizotts6gelhatdrozta,hogy versenytindit a terv teljesit6se6rdek6ben.
sztahanovvolt az az ember,aki 102tonnaszenetbi{ny6szottki egy mrjszakbun. Ezzel a teljesftmdnnyeltdbbszdrtis6tkeresteaz iltlagnak sztahanov
teljesftmdnyeazonbanellentmond6soskovetkezmdnyekkelj6rt. A sztahanov-jelens6ga tdbbletteljesftm6nykisajtol6s6nakfontos eszk6z6v6v6lt az
6llam kezlben, amennyiben6lland6normaemel6sre
osztijnoztea munk6sokat 6s a menedzsmentet
is. A tdbbletmunkadijaz6sa,a szovjetrendszer
t6rsadalmiteljesftm6nyenem 6llt ndnyban az elvdgzetttdbbletmunki{val.
R6ad6sulellentdtetsziilt a rohammunk6sok,
a sztahanovist6k
6s a nagy teljesitm6nyekheza feltdteleketbiztosft6,,norm6lis",vagyis alulfizetetimunk6sok, m6sfel6l a sztahanovist6k
6s a mfivezet6kktizOttis, mivel az ut6bbiak a munk6sokel6tt veszitettektekinrdlyiikb6l.
A mozgalommindennekellen6regyorsanterjedt, r940-re az ipari munkdsoktobb mint Srvo-a,azazkozel3milli6 embervolt sztahanovisti.A mozgalommunkdsokmilli6it dszttjndzte
technikai6s iizemszervez6si
rijitdsokra,
amelyeketsok esetbenNyugatonm6r r6genfeltaldltak.Ugyanakkoraz fijit6si mozgalomhat6konytanuldsifolyamatnakis bizonyult,mert lehet6v6
tette, hogy sokansaj6tfts6kel az ij technikdt.Az entuziazmus,
a tdbbletkereset6s a felemelkeddsvdgya- f6leg a kezdetiid6ben- jelent6senntjvelte
a r6sztvev6kszdmit. Munkdsoktdmegeikapcsol6dtakbe m6r az els6 esztend6bena teljesftm6nytfokoz6 mozgalomba.Moszkv6bana 22legnagyobb
ipari v6llalatn6l1935november6rll1936.6prilis r-j6ig a munk6iokliOzel
307o-alett sztahanovista.Hasonl6 folyamat zajlott le Leningr6dban,ahol
szint6nnem volt ritka a r5L200vo-os normateljesit6s.
Mindez term6szeteserrijsszefiiggdttazzalis, hogy a norm6t,a ,,darabb6rt"eredetilega teljesen
iskol6zatlanmunk6sokszdmdrahatdroztikmeg. A munkab6ra ttibbletteljesftm6nynekcsak viszonylagkis r1szdttette ki, k6zi.ileti,k6z6ss6gi,tizemitechnikaic6lokracsoportositottak
6t nagyobbdsszegeket.
jelent6sebbp6nztisszegeket
A
ttibbnyire az 6vi terv teljesft6s66rtvagy
.
trilteljesft6sllrt fizettdk l<taz ,,6v v6gi hajr6" kereteiktiztitt. A sztahanovistdvd v6l6snakvoltak bi.irokratikusmegkotdsei,nem n6lki.ildzt6ka manipul6526

ci6s eljdrdsokatsem, 6m vdgiil is e ,,privilegiz6lt"munk6stbmegbe
a fiatalabbak, az iskolilzottabbak, egyes flgazatokbana fizikailag er6sebbeknagyobb es6llyelkeriiltek be. A n6k ardnyatenn6szetesen
ipardgank6ntv6ltozott, a konnyfiiparban(textil-, b6r- 6s konfekci6ipar)nagyobbar6nybanvoltak a n6i sztahanovist6k,
mint a f6rfiak.
Mindent egybevetve,a munkaer6r{llami kizsdkmr{nyol6s6ban
a Sztahanov-mozgalominkdbb meger6sftettea menedzsment
6s a munk6sokhierarchisztikusviszonyrendszerfit,
a parancsuralmi
sziszt6m6t,
amelyv6gi.ilis a
termel6staz adottttjrt6nelmifeltdtelekkelmegegyezlena jelzettm6don intenzifikdlta.
A t6rsadalomszociol6giaiszerkezete,
mentalit6sa
gyorsanvdltozott.Milli6k kultur6lisfelemelked6se
a ,,szocialista
moderniz6ci6"sz6ls6s6ges
ellentmonddsokat
tartalmaz6jegyeitm6r kordnmagdnviselte:egyebekmellett
az analfabdtizmus
felszdmoldsa,
az urbanizdci6kibontakoz6sa
katasztrofdlis
lak6sfns6gkdriilm6nyeikdzdtt ment v6gbe,a n6k munk6ba6ll6saa hdztart6si munk6val(,,m6sodikmfiszak")eg6sztiltki stb.Ezeka vdltoz6sokazonban sok szempontb6lcsaka felszint 6rintett6k,vagy ha m6lyebbrehatoltak,
akkor az illlami politikai kampdnyokhatdsdramentekvdgbe.A sztdlinirendszernekki.ilonosviszonya volt az emberhez.Ennek az iltalakulilsnaka neh6zs6geit6s jellegdt j6l ttkrdzi a n6k, mindenekel6tta parasztl{nyok6s
parasztasszonyok
termel6munkdbaval6 integr6l6ddsa.
A N6K SZTALIN IDEJEN

A legjelent6sebb
fordulata n6k 6s a fdrfiakjogi 6s szoci6lisegyenl6s6g6nek
deklar6l6sa
volt. Am mindezcsaka termel6sifolyamatkereteikozdtt6rtelmez6diitt.A n6k mindazontorekv6sei,amelyekaz 6letm6d,a mindennapi
6let (biit) iltalakrtds['rairr{nyultak- mint p6ld6ula szexu6liszaklatdsmegsziin.
tet6sea munkahelyeken
6s az utcdn,vagy a nemekazonossrilya a hatalmi
pozici6kbanstb.- kiviil keriilteka hatalom6s a tdrsadalmitobbs6g6rdekl6d6s6n.s6t 1930-banm6gaKB n6i osztAlydt(zsenotgyel)
is megsziintettdk,
mondvdn, a termel6sben,
az iparositdsban
6s a kollektiviz6ldsban
a nemi szerepek
kdriili probl6mrdk
automatikusan
felsz6mol6dnak.
AhogyanwendyZ Goldman
megjegyezte:
munlc,{s-n6mozgalom,,.{z alulr6l indult fonadalombanszi.iletett
ra nem volt ttibbesziiks6g,s a >feliilr6l<indult forradalomban
halt meg." M6r
a 20-as6vekbennyilv6nval6volt, hogy a nemekktizotti viszonyok6talakit6s6t
szorgalmaz6n6aktivistdkbeleiitkbzteka helyi pdrt- 6s szakszervezeti
hivatalosokellen6llds6ba,
mondv6n:,,apolitikanem val6 a n6nek".
_ Ugyanakkor nagy el6rel6pdsvolt, hogy gyakorlatilag megszfrntekaz
olyanh6zass6gok,
amelyeka n6k megv6s6rl6s6n
(f6legKoz6p-Azsi6ban
volt
ez 6ltal6nos)alapultak,mik6nt visszaszorultak
a vall6si 6s nemzetikorldtok
is. A 30-as6vekkdzepdnanemzetisdgi
szempontb6l
vegyesh6zass6gok
nem
voltak ritk6k. M6g Kdzdp-Azsidban6sKazahszt6nban
is a h6zass6gokLZr3vo-anemzetisdgileg
vegyesvolt, Belorusszi6ban
ez a szdmmegkdzelitette
a20%o-otEmelletth6tt6rbeszorulta vagyonikiilonbs6gek
szerepeis. MinCez nem jelenti azt, hogy megszfintvolna a hatalommalval6 vissza6l6s,
a
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megveszteget6s,
a bfindz6s,a prostitrici6.A hatalmast6rsadalmi6s gazdas6gi
dtalakul6s nagy megr6zk6dtat6saihozmilli6k nem tudtak alkalmazkodni, s6t
sok munk6s nem adta fel azt az elklpzelds6t sem, hogy visszat6r a faluba.
igy sokan nem rendelkeztekbiztos jdv6vel, az alkoholizmusba vagy m6s
t6rsadalmilag kiszorftot t pozici6ba meneki.iltek.
Mind a falusi, mind a vid6ki 6s a v6rosi n6k tdrsadalmi stdtus6bantal6n
m6g jelent6sebb v6ltoz6sok,megr6zk6dtatdsokkdvetkeztek be, mint a fdrfiak6ban. A tradicion6lis l6tb6l val6 kiemelked6sa 30-as dvekben hihetetleniil gyorsan ment v6gbe. Az lvtized elej6t6l mindink6bb eluralkodott el6bb
az ipari, majd a mez6gazdasdgitermel6sben a h6skultusz, amely funkci6ja
szerint az iparositds 6s a kollektiv gazdasdgokbana ktlzvetleni.il dllami ir6nyft6sri rijratermel6si folyamat kiterjeszt6sdnek t6rsadalmi elfogadtatdsdt
szolgdlta. A falusi 6lmunk6sn6 (,,udarnyica") hivatalosan megfogalmazott
image-e kdzel 6llt a sztahanovistatulajdons6gaihoz:fizikai 6s szellemi k6pess6gekdolg6ban6ppentigy kiemelked6,mint a szocializmusintellektu6lis
6s emocion6lis v6delmez6se terdn. Am a n6k heroizillilsdnak lltezett egy mdr emlitett - kitiintetett oldala: a szovjet rendszernek az {llami t6kefelhalmozds, az iparcsitds 6rdek6ben sziiks6ge volt minden munkdsk6zre, teh6t
a n6ket min6l nagyobb sz6mban be kellett vonni a termel6si folyamatba.
A n6i egyenjogris6g 6s ftiggetlens6g, a n6knek a csalddban meger6sitett
pozici6ja a n6k ,,munkdba {llitdsdt" szolg6lta. Ennek a ,,fi.iggetlens6gnek"
azonban nagy 6ra volt. A n6khdztart6sban (gyerek, csal6d) vlgzett,,meg
nem fizetett munk6ja" megndvekedett,mivel nem kovetkezettbe a,,m6sodik mfiszakban" vlgzett ,,n6i" munka legal6bbis r6szleges ,,f6rfiasft6sa".
M6sfel6l a n6k t6rsadalmi stdtusa sohasem 6rte el a f€rfraklt, a hivatalos
propagandasz6lamokellen6re mind a fizet6sek, mind a vezet6i 6ll6sok
betdlt6se ter6n a n6k h6tr6nyos helyzetbe keriiltek. 1936-ban a fdrfiak 6s
a n6k kbzel egyforma id6t ttiltdttek el a termel6munk6ban, 6m a n6k a
hdztaftflsi munkdval ktizel otszdr annyi id6t foglalkoztak, mint a f6rfiak,
mig a kultur6lis 6s oktatdsi tev6kenys6gre a f6rfiak ktizel hdromszor annyi
id6t fordftottak, mint a n6k.
A kultusz csticspontj6t azzal 6rte el, hogy n6hdny n6t a sajt6 ritj6n a
mennyekbe emelt. Igy tdrt6nt p6ld6ul az ukrajnai Praszkovja Angelindval,
aki tdrt6netesen traktorista brigddvezet6 volt. A kampdny jelezte, hogy a
gazdas|gban szinte minden funkci6ra alkalmasak a n6k, beledrtve a kfm6letleniil nehdz fizikai munk6t 6s a vezet6 stdtusokat is. Szt6lin kdzvetlen
iniciativ6ja alapjdn 6ri6si kampdny kezd6ddtt 1934-ben,hogy nagy sz6mban
kdpezzenekki n6ket traktoristdnak.Ez volt a kolhozmunkibaval6 bevonds
legl6tv6nyosabb6s ,,legmodernebb"form6ja. Azonban a n6k egyr6sztkev6ss6 akartak h6sdk lenni, m6sr1szt nagy akad6lyokba iitkdztek. Legaldbb h6rom ok miatt. A m6r emlitett otthoni trilmunka nem volt vonz6. Mdsodszor
er6sen hatottak a patriark6lis falusi tradfciSk, amelyek szerint a n6knek a
csalddban, a konyhdban van a helyiik, ott 6lvezhetnek nagyobb biztonsdgot.
Ez a konzervativ kulturdlis ellendll6s m6ig fennmaradt, mikdnt fennmaradt
az {llami kizs6km6nyol6s rendszere is... Harmadszor, a f6rfiak egy6ltal6n
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Prostitu6ltak
az Eur6pa Hotel
ktil6nterm6ben
1925-ben

Prostitudltak
6tnevel6 munkdn
1930-ban

nem ambiciondltdka n6k vezetl pozici6bakeriil6s6t,bi{r szfvesen6s sokat
ittak a mindenkorkijelillt f6ntikn6 eg6szs6g6re.
Sema n6k szexu6lisegyennem voltak 6rdekeltek.A szovl6sdg6ben,semti{rsadalmifelemelked6s6ben
jet termel6si,,h6sn6"term6szetesen
nemcsakmitoszvolt, akit szoborbaontdttek,megfilmesitettek,
6s a politikaiindoktrindci6szervesr6sz6v!emeltek,
hanemr6szbenrealit6s,a t6rsadalmifelemelked6segy lehets6ges,bdr term6szetesen
nem tipikus ritja.
A n6i traktorist6ksz6maI934-L940 kdzdtt sohasemhaladtameg a I0Voot. 1940-bena 133 ezer kikdpzetttraktorvezetl n6 kevesebbmint fele iilm6gis
eredmdnyek6nt
hetett a traktor vol6nja mdg6.A n6k ,,kiemel6s6nek"
hogy a n6k is betdlthetnekvemeghonosodotta f6rfiak gondolkod6s6ban,
zet6 pozici6t, m6g ha a 30-as 6vekbena kolhozelnbkdknekcsak igen kis
szdzallkavolt n6.
A szt6linirendszerviszonyaa n6kh6znem egydrtelmfi.A 20-as6vekben,
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a NEP bevezet6se
uti{na n6k milli6i katasztrof6lis
helyzetbekeriiltek.A munkan6lktlis6g,a szeg6nys6g,
a szabadpiack6nyszerei,a teljesenszabadvdl6s
6s a hagyom6nyosf6rfiuralom kovetkezt6bena csal6dokrendkfviil gyors
felbomldsament v6gbe. A nyugati orszdgokhozkdpestis t6bbsz6r6s6re
emelkedetta vdldsok szdma.A n6k jogi korl6toz6sokatkoveteltek.M6g
1925-bentorv6ny mondtaki, hogy a torv6nyesh6zass6g6s a szabadhdzass6gjogi 6s p6nzUgyitekintetbenegyenjogri.A f6rfiaknakgyakorlatilagsemmilyen felel6ss6giiknem volt a csal6dir6nt. A tdrv6nyesfeles6gmind anyagi, mind szexu6liskiszolg6ltatotts6gban
6lt, mikOzbena f6rj a szfikdsfizet6sb6lnemritk6nmdsik asszonyttartott el. S6t gyakori esetvolt, hogy minden ktitelezetts6gn6lkiil egyidejfilegtobb asszonysziilt ugyanart6la fdrfit6l,
aki egyszerfientov6bb6llhatott.
A sztdlinirendszera csalddotgazdasdgi
egys6gnektekintette,s megvddte
azt. Mind a n6k kdr6benkiterjedt szexudliskonzervativizmus,mind a n6k
anyagi kiszolgdltatotts6ga,
fizetdsiikalacsonyabbszintje is amellettsz6lt,
hogy a rendszermegszil6rdftsa
a csalddiviszonyt.1936-t6lt6rv6nynehezitette meg a v6l6st, gyermektartdstirt el6, 6s tdrv6nyenkfvtil helyezteaz
abortuszt.
A szovjetn6k tobbs6ge
pdrtoltaezt atlrvlnykez6st,l6tbiztons6got
jelentett szdmitra,ami6rt mdg az abortusztilalm6t is elviselte.
A SZOVJETEMBER

A szovjettdrsadalom6tstruktur6l6ddsa
gyors 6s radikdlisvolt. A Szovjetuni6
lakossdga1937-bentdbb mint 162milli6, amelynekkb. egyharmada
6lt viirosban 6s munkdstelepeken.
M6g a legink6bbelmaradottteriiletekenis, mint pdlddulAzerbajdzsdn,l6nyeg6ben
sikeriiltfelszi{molniaz analfaHtizmustaz iskolakotelezettkoroszt6lyokkiir6ben.A kisbirtokosparasztsdg,
a t6k6b6l6l6k tdrsadalmicsoportjaigyakorlatilagfelszdmol6dtak,
a ,,t6kdthelyettesit6"biirokratikus ir6nyit66s menedzserappardtus
a szovjetkorszakmunkds-6s parasztcsal6djainak
gyermekeib6l
verbuv6l6dott,
mik6nta szovjetdrtelmisdgis, amivel
jelleg6t igyekezettigazolnia vil6g el6tt
a rendszerdemokratikus
Ez a folyamatnem vdlt el az ideol6giai-politikai
6s kulturdlis-propaganda
int6zm6nyek,
appar6tusok
cenzurdlisviszonyait6l,a sztdliniizl6svil6gmeghonosod6s6t6l,a nyugati, f6leg az amerikai giccs szovjetizilltform6inak
megjelends6t6l.
A folyamata Nyugat,,utol6r6se"
6s ,,elhagyi{sa"
ideol6giai
6s politikai k6nyszereiveligazoltamagit, ami megnyilatkozottaz lpitkezlsben, a fest6szetben6ppenrigy, mint az izemen beltili technobUrokratikus
szisztdmaki6piil6s6ben.A hivatalosideol6gia sajdtosversenythirdetett a
Nyugattal,amelynekutol4rdseazonossd
v6lt az,,elmaradotts6g"
lektizd6s6vel. Szti{lin e ,,verseny"term6szet6t6s t6tjdt fgy fogalmaztameg m6g a
I93I februdrj6ban
,,tr&gyugr6s"id6szak6ban,
az ipar funkcioni{riusainak
I.
dssz-szdvets6gi
kongresszusdn:
aztkdrdezik,
nemlehetne-e
az iitemet
,,N6ha
kiss6lassftani,halad6sunkat
kissdf6kezni.Nem, elvt6rsak,nem lehet!Nem
lehet lassitaniaz iitemet! Ellenkez6leg,gyorsitanikell, amennyireer6nkb6l
telik 6s lehet6s6geinkengedik.Ezt kdvetelik t6liink a szovjetuni6munk6sai
6s parasztjaiir6ny6banv6llalt kdtelezettsdgeink.
Ezt kovetelik t6li.inkaz
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Az fitemet
eg1szvil6g munkdsosztfllyairanydbanvdllalt ktitelezetts6geink.
f6kezni annyi, mint elmaradni.Aki pedig elmarad,azt verik. Mi azonban
nem akarjuk,hogy benniinketverjenek.Nem, nem akarjuk! A r6gi Oroszormiatt sztinsz6gtdrtdnelmeegyebekkdzdtt abb6l 6llt, hogy elmaradotts6ga
teleniil vert6k.Vert6k a mongol kdnok.Vertdka tor6k b6gek.Vert6k a sv6d
hfib6rurak.Vert6k a lengyel meg a litv6n p6nok. Vert6k az angol meg a
francia t6k6sek.Vert6k a japdn br{r6k.Mindenki verte - az elmaradotts6g
miatt. Katonai elmaradotts6ga
miatt, mez6miatt, kulturdlis elmaradotts6ga
gazdasdgielmaradottsdgamiatt. Vert6k, mert ez jdvedelmez6volt, 6s mert
bilntetleniil tehett6k." Ez a be6llit6d6s6letm6dd6v6lt, az ,,utol6r6s" a
involv6lta.
mennyis6ghajszoldsdt,
a ,,gyorsitds"a min6s6gal6rendel6d6s6t
Am a fejl6d6segy fok6n a mennyis6gisiker is siker, ami a rendszerideol6giai legitimdci6salapj6babe6pi.ilt.
p6lddtlanextenzfvfejl6d6s6teredm6Teh6ta 30-as6vek a tOmegkultrira
nyezte,ami elv6laszthatatlan
az illlami gy6mkod6s,az illlami kdnyszerit6s
rendszer6t6l.E sziszt6maeredm6nyeita nyugati 6llamf6rfiak6s vezet6 6rtelmis6giekis hol az ebagadtatds,
hol az irigysdghangj6nemlegett6k.M6g
azok is elismer6ennyilatkoztak,akik a diktatriraterroristajelleg6t tartott6k
a szovjetfejl6d6sl6nyeg6nek6s ,,c6lj6nak".A Szovjetuni66llami szoci6lpolitikdja 6s kultrirpolitik6jaa Nyugat szdmdrais egyfajtakihfv6sk6ntl6tezett. Az rij szovjet 6letm6d a gazdasdgi6s kultur6lis ,,egyenl6s€g"flllami
garancifjdnalapult.Egy olyan jtiv6beni perspektivaktirvonalaz6dott,amely6rt 6rdemesnekliltszott komoly dldozatokathozni: a v6ros6s falu, a szellemi 6s fizikai munka ktjzdtti kiiltlnbs6gekmegsziintet6se,
egy olyan kdzdss6gis6gkialakftdsa,amelybenaz emberekktjzdtti viszonyok a ktjlcs6nds
szolidarit6sra,
a teljesitm6nyre,
nem pedig egy fj hierarchisztikusuralmi
sziszt6maki6pit6s6ret6maszkodnak.
A val6s6gban
ekkor mdr az fj tekint6lyuralmirendszermfikdddtt.A Lunacsarszkijvagy Csajanov,Bogdanov
vagy Kollontaj 6ltal ,,meg6lmodott"
kozoss6gek
helyetta politikai n6zetek
jtittek l6tre. Az emberekktjzotti
egys6g6nalapul6biirokratikuskbzdss6gek
kapcsolatokat
tovdbbrais a termel6simunkamegoszt6s
Nyugatonis ismert
6pitm6nye6s az 6llam.illetve intdzmlnyei ir6nti lojalitds hatfiroztameg.
Az flllami kdzdss6gek(bblcs6de,6voda,iskola, 6tkezd6k,r6szbena lak6kozdss6gek,
hdzi mosod6k,fjsdgolvas6iktirtik, konyvtdrakstb.) tehermentesftett6k
a csal6dot,megk6nnyftett6ka szellemi-kulturdlis6rt6kekmegszerz1slt,a sz6rakozds
6s a pihen6saddigismeretlenform6it is 6letrehivt6k.
Ugyanakkorrij terhek,rij elidegened6si
formdk is jelentkeztek.A tdmegkdzleked6svivmdnyai egyiitt jdrtak a sorban6ll6s 6s tiilekeddsrendszeress6
vdl6s6val,a t6volsdgokleki.izd6se,
az 6letmin6s6gkorldtai, a lakdshi6ny
egytittesenfrusztr6l6hat6stgyakoroltakki.ilondsen
a v6rosilakoss6gra.
A szabad v6lem6nyalkot6s
6s az egydniszabadsdg
m6dszeres
6llamikorl6toz6sa,
szfikft6seaz ij €letm6dlegrosszabboldalait er6sftett6k.A protekci66s korrupci6 elleni 6lland5harc, amely egyfel6l term6szetesen
szimp6ti6tkeltett a
lakoss6gjelent6scsoportjaiban,
m6sfel6ler6sftetteaz ,,ellens6gkeresds6nek" pszich6zisdt,az 6bers6gikamp6nyokat.
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Al6tez6 fogyaszt6sikommundk6s m6s6letm6dbeliktrzossdgek
6letk6pess6genem bizonyulter6snek.Bebizonyosodott,
hogy a termel6sen
kivi.ili
kommundknem 6letk6pesek,mert ,,megdli" 6ket a formalizmus,az egyenl6sdi, a val6sdgos6lett6l,az igazi t6rsadalmikonfliktusokt6lval6 elszakad6s,a szekt6sbezdrk6zdsstb. A termel6sikdzoss6geket
pedig, amelyeketa
20-as6vekbena piaci viszonyokfojtogattak,a szt6linifordulattot6lis6llamosftdsasemmisftettemeg v6g6rv6nyesen.
A szem6lyes6rdekeltsdghifinya
6s az 6llam mindenhat6sdga
a dolgoz6kkdzbss6giszervez6d6seit
struktur6lisan ellehetetlenitette:
az eszmei6s erktjlcsi megfontol6sokideig-6r6ig
bsszetartjdka kdzdss6geket,
de az anyagi-termeldsi
feltdtelekn6lkiil elkertilhetetlena felboml6s.
Ugyanakkor- a mdr emlitettekenkfvi.il - m6skozoss6gikis6rletek,mint
javftdsdraszervez6d6
p6ld6ula lakossdg6letfelt6teleinek
spont6nkdzijss6gek, lak6telepi t6rsas6gok,utcabizotts6gok,
amelyeka kornyezeteglszs6gesebb6
tetel6t6lkezdvej6tsz6terek6pft6s6n6t lak6hdzakjavft6s6igsz6mos teriileten val6di t6rsadalmiszi.iks6gleteket
el6gftettekki, sikeresnek
mondhat6k.A Szovjetuni6nagyv6rosainak
tdbbsdg6ben
szdz-6s szdzezrek
vettek rdszt ezekbenaz 6ntev6kenyszervezflddsekben.
Az ij 6letmegteremt6s6neksaj6tosromantik6jabeszfir6d6tt
a Szovjetuni66llampolg6rai
milli6inak gondolkodds6ba
6s drzelemvililgdba.
A,,volt hov6tartozni"6s az ,,unok6k m6r a kommunizmusban
fognak6lni" romantikdjavolt ez.Tehdta 30-as
- a jdv6be
6vek id6szakaminden katasztr6faellen6reis - milli6k szL:rndra
vetett hit fvtizede volt; en6lkiil a nagy 6pitkez6sek,a hadiipari potenci6l
ilyen gyorski6pft6sealighalett volna lehets6ges.
A munkahelyikollektfvdk
enfltziazmusan6lktil nincs az az flllami k6nyszer,amely a Szovjetuni6iparosft6s6tv6ghezvihette
volna.Anagy nemzetiteljesitmdny
dntudatavolt ez.
Ennek a korszaknakaz irodalmi 6s mfiv6szetittikr6z6setdbbnyirea bi.irokratikus izl6svil6gkiszolg6l6sdban
meriilt ki, dlromantikusp6tosztsug6roztak m6g a jobb fr6k mfivei is. A korszakadekvdtirodalmi kifejezdsea
6s a sokat
,,termel6sireg6ny", amely mindenekel6tta nagy 6pitkez6seknek
emlegetettentuziazmusonalapul6n6pi 6nfel6ldoz6snak6llftott saj6toseml6ket. A 20-as6vek kultur6lis fejl6d6s6nekintenzit6siltteh6t felvilltotta az
jdrt egyiitt.
extenzivfejl6d6s,ami a ,,magaskultfra"rohamoshanyatldsdval
Mindemelletta tdrsadalomtudomdnyok
6s az lpitdszetteriilet6nis eluralkodott a szt6lini6nk6ny.Ez ut6bbinaka megalominia,a,,szocialistaromanticizmus"felelt meg.
A kultusz szdls6s6ges
formdi nyilatkoztakmegaz olyan mfivekben,amelyek a nyelvtudom6ny,a biol6gia vagy a genetikateri.ilet6nis Szt6lin ,,zsenij6b6l" indultak ki, Sztdlin tanft6saitpr6bdlt6k,,6rv6nyre"juttatni. A dogmatizmus6s a sematizmusa term6szettudom6nyokat
szint6nvisszavetettea
fejl6d6sben,egyestudom6ny6gak,mint p6ld6ul a genetikavagy a kibernetika gyakorlatilagvisszafejl6dtek.Mindent al6vetetteka megtanithat6sdg
6s
a megtanulhat6s6g
szempontjainak.
A szt6linikorszaknakellentmonddsos
volt a viszonyaaz emberhez.Egyfel6l a hivatalos propaganda6lland6anazt bizonygatta,hogy a Szovjet532

Harcaz egdszsdges
test6rt
uni6ban,,rnindenaz emberlrt tdrt6nik", s a jelen illdozataiis csak az elj6(,,mindenkik6pess6geiszerintdolgozik,
vend6 szocializmus-kommunizmus
mindenki sziiks6gleteiszerint merit az anyagijavakb6l") drdekeit,az elj6vend6gener6ci6kboldogul6s6tszolg6lj6k.M6sfel6l a val6s6gbanaz illlami
kizs6kmdnyoldssz6ls6s6ges
formdival 6s a terror diktatfr6j6val a hatalom
felt6tlen al6rendeltsdget
kdvetelt meg a szovjet6llampolg6rokt6l.
A tankbnyvekbenmeghirdetetthumanista6s internacionalista-vildgfelszabadit6
6rt6krendzdr6jelbekeriilt, amikor a ,:n6pellens6geivel",a kapitalizmussal
6s a fasizmussalszembeniharcrahivatkozvaaz fillami engedelmessdget
abszolutizfiltdk.Az individuum szabadsdg6nak
korldtoz6sa,az alkotmdnyban
biztosftottszabadsdgjogok
gyakorlatikiiktatdsanorm6v6v6lt. A j6l vdgzett
munka h6stettnekszdmitott,i{m mindezegytitt j6rt azzal,hogy a munkafegyelemmegs6rt6ivelszembena hatalommeghozhattaa legszigonibbadminisztratfv int6zked6st,a t6borba zdrdstis. Az ,,egyenl6munkd6rt,egyenl6
b6rt" elv6t sohasemsikertilt megval6sftani;a rendszer6lland6ankonfront6l6dott a munka m6r6sdnekbonyolult elm6leti6s gyakorlatiprobl6m6ival.
A szovjetember,az ;6j szocialistaembertipus",amely elkiltelezettvolt a
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hivatalosszovjetkulturdlis6rt6krendirdnt, a 30-as6vekbenform6l6dottmeg
ideol6giailag6s gyakorlatilagis. Az ,,agyonnevelt"szovjetember fontos
ismertet6jeleaz dllamszocialistavilfigndzet6s a szovjetkultrira elsaj6tft6sa,
valamint reprodukci6janap mint nap: dllami kdtelezetts6gvolt ugyanis a
magaskulttira6s a tdmegkultriravalamilyenszintfi elsaj6tft6sa,amely az iskoli{kon 6s egyetemekenkfviil az fillami r6di6 (majd negyedszdzaddal
k6s6bb a televfzi6) kijzvetft6sdvelis folyt. A tudatlansdg,a kultur6latlans6ga
mindennapi6letbenszdgyennekszdmftott.86r a val6di magaskultrira6s n6pi
kultrira - politikai igdnyek szerint megszfirtform6ban- egyidejfilegjelent
meg az ugyancsak6llami t6mogat6srihazai (r6szben6s nagyon ,,rnegvdlogatva" a ktilf6ldi) giccsel,a hivatalospropagandamindig megktildnbdztette
az ,,6rt6kest"az ,,€rtdktelent6l",majd k6pmutat6m6dona lakoss6gszflmdra
- a m6sutt ,,megszidott"- giccsetrekldmozta6s mutattabe. Tehdta Nyugatt6l val6 elzdrk6zds6s a nyugati 6letm6d sz6moselemdnekmajmoldsa
nem mondott ellent egym6snak.A szovjetideol6gi6bana Nyugat utol6rdse
6s trilszdrnyal6satechnikai-tudomdnyos
szinten(is) olyan c6lk6nthat6roz6dott meg, amely a l6tv6nyosipari ndveked6s6s az 6llam szoci6lpolitikai
gondoskod6sdnak
peri6dusdbangyakorlati tapasztalatokra
is hivakozhatott.
Ily m6don a szovjetemberbiiszkes6gere6lis t6nyekenis nyugodott,hiszen
a Szovjetuni6a vil6g mdsodikkatonai6s ipari illlamdvdv6lt a 30-as6vekben. A szocialistanagyhatalomdllampolg6ra- a hivatalos6rt6krendszerint
- el6bb volt szovjet 6s azutdnvolt orosz, kazah,ukr6n vagy grfiz, ami a
hdboni idej6n kieg6sziiltaz ,,oroszn6p els6 az egyenl6kkdzbtt" elvvel, s
ez a Szovjetuni6himnuszilbanis megfogalmaz6dott:
forrt sza,,Szovets6gbe
bad kdzt6rsas6gok,
a Nagy Oroszorsz6g
kovdcsoltafrigy." I943-ig a Szovjetuni6 himnuszaaz Internaciondl| volt.
A SZTALINI
JELENSEG
EnTEI-UEzESEHEZ
A ,,szt6linizmus"jelensdglt a ttirt6neti6s politol6giai irodalombannemritk6n a fasizmussal
val6 anal6giasegfts6g6vel
drtelmezik,s6t olykor struktur6lis azonossdgukat
t6telezikfel a hidegh6borfsid6szakhajnalSnkikrist6lyosodott totalitarianizmus-elmdlet
alapjdn.Hogyan 6ll a probl6maa ttirt6neti val6s6gtiikr6ben?
Mind a fasizmusmint hatalmi berendezkedds,
mind a ,,kommunizmus"
a kapitalizmusvil6gv6lsdg6b6l(I9I4-I933), egy meghatdrozotttdrtdnelmi
formdj6nak az osszeoml6s6b6leredt. A fasizmus, a nemzetiszocializmus
mint tdmegmozgalom(mindenekel6ttOlaszorszigban6s Ndmetorsz6gban)
kiftkeres6s volt ebb6l az 6sszeoml6sb6l,
egy preventfvellenforradalomaz
antikapitalistamunk6smozgalom
potenci6lisforradalma6s a mfiktjd6sk6ptelenn6 v6l6 polg6ri demokr6ciaintlzmlnyei ellen. Ahogyan ilbrdzoltuk,a
szt6linizmusmint politikai rendszeregy fj tfpusri (,,munk6s",,,prolet6r",
6s ,,el,,szovjet",,,kommunista",,,szocialista"stb.) forradalomlezdrdsakdnt
zdrdsak1nt"megszildrdultbiirokratikusdiktatfra volt, amelynekaz lett volna
az elmllet szerint a funkci6ja, hogy 6tmenetetk6pezzena szocializmusba,
ehelyett6ndll6 formak6nt,mint dllamszocializmus
szildrdultmeg.
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1934 utdn a ,,kflsz" sztdlinizmus6ppennem forradalmijelleg6vel tfinik
ki. Konzervatfv-biirokratikus
term6szet6r6l
RichardPipest6lRoj Medvegyevig, I. Deutschert6lRobert C. Tuckerig,s6t Robert Danielsig- vililgnlzeti
hovatartoz6st6lfiiggetleni.il- a t1ma mindenjelent6skutat6ja megemldkezik. R. Tucker,Sztdlin hfres6letrajzir6ja6ppena szt6linistafejl6d6srijszerfi
tartalmi{r61,
a forradalmifejl6d6sselval6 ldnyegimegszakitotts6gdr6l
igy irt:
,,.,.alenini 6r6ksdgbenvoltak elemek,amelyeketSzt6lin teljesjoggal id€zhetettp6ld6ul L928-29-ben.De dgy v6lem,hogy Sztdlinm6r nagyonkordn
elt6rt Marx 6s Lenin hagyat6kit6l. En6l abszohitmeg vagyok gy6z6dve.
Ugyanis itt a vita az 6llam k6rd6sekdriil fordul meg, a sztillinizmus6rtelmez6s6ben
ez a dbnt6 elem.Az el6bbieka szocialistat6rsadalmatnem
6llami t6rsadalomk6ntk6pzelt6kel. M6g kev6sb6biirokratikus,centralizdlt dnk6nyuralmi6llamragondoltak.Szt6linviszont6ppenaz ilyen 6llamot tartottaszocialist6nak."
Az 6llamirdntiodaad6s
nemoroszvagy szovjet
saj6toss6g.
Mdr az I. vildghdborriperi6dusdt6lavililgrendszerfejl6d6s6nekfj t6rt6nelmi formdjdtaz dllam radik6lisanntivekv6 gazdasdgi,
politikai 6s szoci6lis
szerepejellemezte.Ez a kdri.ilmlny elt6r6form6banti.ikrdz6d6tta fasizmusban, a szt6linizmusban6s a New DeaI keynesidnus6llamkapitalizmus6ban.
A n6ci N6metorsz6ga t6ke egyetemesfelhalmozdsifolyamatdnakegyik
kozpontja volt, mig a sztdlini Szovjetuni6gyakorlatilagkiszorult a vil6grendszerb6l,,,oner6sfelhalmoz6sra"k6nyszeriilt.A szovjetdllam nem tudta
finanszfrozniv6llalt c6ljait, mert a felhalmoz6sl6nyeg6bencsak a ,,birodalom" fennmaraddsdnak
sziiks6gleteitfedezte.A szt6linijelens6g- a fasizmust6lelt6r6en- az antikapitalista,,gondoskod6
n6p6llam"els6 megval6sul6sak6ntfoghat6 fel. A n6metfasizmus,a ndci 6llam 6s fajelm6letegyakorlatilag nem l6pett tril egy v6gletesenhdborrisgazdasdg
keretein.Gazdas6gi fellendi.il6s6nek
alapjdta hdborriraval6 felk6sztil6skdpezte.A k6t berendezked6s
radik6lisanelt6r6tdrsadalmistruktrirdval6s ennekmegfelel6en
elt&6 drdekviszonyokkalrendelkezett.A tdrtdnetfrdsl6nyeg6bennemzetkdzi
jutott abbana tekintetben,hogy a ndci 6llam jelent6sm6rt6kkonszenzusra
ben a n6metnagyt6keprofit6rdekeinekmegment6sdt,
a mag6ntulajdonuralmdnak vddelm6t szolgflltaa kommunistakollektivizmus re6lis 6s klpzelt
vesz6ly6velszemben.Abban a tekintetbensemigen van vita, hogy a szt6lini
fordulatot(1929-1933)egy 6nment6hatalmi-politikaitdrekvdsinspir6lta:az
6llami t6kefelhalmoz6s(,,eredetiszocialistafelhalmozds",az ,,egyenl6tlen
csere").V6gs6sorone felhalmozdsfrnansziroztaaz utol6r6iparositdst6s a
neki megfelel6,proletdrdiktatrira"(6rtsd Szt6lin szem6lyidiktatrirr{ja)6llam6t. Ennek r6szek6ntment v6gbea tulajdon6thelyez6s,
amely ndvlegesena
,,dolgoz6ktulajdona" volt, val6j6bana diktatrirabiirokratikusint6zm6nyei,
csoportjai szercztdkmeg az dllami tulajdon fdldtti rendelkez6st,de nem
Ordkdlhett6kazt. A szt6lini Szovjetuni6ban- elt6r6ena hitlerista€s a roosevelti 6llamt6l - nem tflkin6lati, triltermel6,hanem:fin.tilIkeresletigazdasdg j6tt l6tre: ,,hi6nygazdasdg"
(Kornai J6nos),ami magdbanfoglalt bizonyos egalitari6nustendenci6kat.A n6ci tfilkfndlati gazdasdg- eltlr1en az
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amerikaivari6nst6l- a neheziparinagyt6keszdmdrakizfu6lagh6bordskonjunktfr6val teremtett,,kozmunkdkat",ennyibena n6ci 6llam ,,megh6l6lta"a
nagyt6kegrandi6zustdmogatdsdtA mes6sprofitok fejebena ndmetnagyt6ke, mindenekel6tta nehdziparinagytulajdonosok
kitart6anp6nzelt6ka fasisztahatalom intlzmlnyeit 6s,,kalandj
ait".
Az ut6bbi 6vekbensz6mostort6neti6s tort6netpolitol6giaimunka t6rta
fel a sztdliniappar6tusok
szerkezet6t,
mfik6d6sim6dj6t,,,a sok kis Szt6lin"
(Luk6csGyorgy) uralmi sziszt1mdjilt,kialakuli{s6nakeredet6t6s ki.il6nbtiz6
szakaszait.
Tdrt6netiszempontb6l
ez a folyamatarr6l sz6lt,hogy a forradalmi eredetfi munkdszervezetek
a polg6rh6borri,majd a NEP peri6dusi{ban
elkiildniilt btirokratikusappar6tusokkd
traszformdl6dtak.
A szt6lini rendszer
kUl6n6sdiktatriravolt, mely magdtdemokrdciak6nt,
a dolgoz6kdemokr6ci6jak6nt hat{roztameg.A fonadalomoroks6geugyanisaz ij rendszerideologikumdnaklegbens6bbl6nyeg6heztartozott:magavolt a legitim6ci6.
Hitlert a polgdridemokrdciaszokdsos
v6lasztdsi
rendszere
legitim6lta.De
Hitler mr{rj6val hatalomrajut6sa el6tt nyfltan hadati.izentmindenfajtademokr6ci6nak,m6gis sz6leslakoss6gitdmogatdstkapott abbana rem6nyben,
hogy a ,,norm6lis"rijratermel6si
folyamatdllami beavatkoz6ssal
regenerdl6dni fog. A fasizmusmint a ,,hdzmesterek
(Huizinga)
a maga
forradalma"
polg6ri-kispolgdri
eredet6t
hatalmiberendezked6s6ben
is 6rizte.A n6ci6llam
a parlamentarizmust6s a munk6smozgalomint6zm6nyeit,szervezeteitlerombolva, in statu nascendia terrorra, az er1szakra6s a vez6r kultuszr{ra
6pi.ilt.A szt6lini 6llammalellent6tbenugyanolyankend6zetlen6szintes6ggel
k6pviselteaz er1szakot,mint a norm6lis kapitalizmusa pdnz ,,tiszta",demokratikusuralm6t.
Mindk6t berendezked6s
egypdrtrendszer
volt, iim Sztdlin Hitlerrel ellent6tben nem sz6moltafel a fonadalomt6l tirdkldtt int6zm6nyektdbbs6g6t,
hanema l6tez6 tOmegszervezetekt6l
elvonta a hatalmat,hogy saj6t kezdbe
koncentr6lja.igy fordulhatottel6, hogy Szt6lin 6s t6rsai le{irt6ztathattdka
KdzpontiBizottsdgtagjait,s6t a legfels6p6rtszerv,a PolitikaiBizottsdg6s
a Legfels6Szovjettagjait is. Nem a szovjetalkotmdnnyalvolt probldma,
6nmag6banaz alkotmdnynagyonis demokratikusvolt, hanem azzal,hogy
az alkotmi{nygyakorlati 6rv6nyessdge
6s a szem6lyidiktatfra ,,rnfikod6se"
egymdstkizfuta.
Ez6rt tehdtnem 6nmag6bana p6rtok szdmaa ldnyeges.Hiszen az olasz
fasizmus 1926-igtdbbpdrtrendszer
alapj6nmfikdddtt,a szovjetrendszeris
megtfirtea p6rtokata 20-as6vek elej6ig.M6g az ellenzdkieksem a pdrtok
szdmdnakndvel6s6benlilttdk a megolddst.Eleinte a kommunistaellenz6k
soraib6l szinte senki nem gondolkodotttdbbp6rtrendszerben.
Buharin, a
NEP legf6bb ideol6gusaseml6tta a tdbbpr{rtrendszert
demokratikusalternativ6nak.Trockij is csaka 30-as6vekv6g6nvetettfel egy ilyen lehet6s6get.
1928-asszdmfr,zetls€ben
6lesenpolemiz6ltazokkal az ellenzlkiekkel,akik
egy ellenzdki kommunistapdrtot akartak a szt6lini diktatrir6val szemben
szervezni.Abban bizakodtak,hogy a munkdstandcsok
visszakapjdkazokat
a funkci6ikat, amelyekkelkor6bban,a foradalmi peri6dusbanrendelkeztek.
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Ez lett volna a rendszereredetilegitimdci6jaszerint a demokrdcia.Ez az
oka annaka vil6goskiildnbs6gnek,
ami Hitler 6s Szt6lin,jog6ll6sa"kdztitt
jogforr6snak,6rtelmezdsi
fenn6llt.A n6ci Fiihrer-prinzipa jogalkalmazdsban
forrdsnakszdmitott,Szt6lin akaratanem volt jogforrr{s.
jdv6fg6rett6lelt6r6en,a kommuA n6ci vagy 6ppens6ggel
a keresztdny
jdv6fg6ret
nista
mindenut6pisztikuskaraktereellen6reis egyfel6le vil6gi
jellegfi, m6sfel6l a gazdasdgi-tdrsadalmi
egyenl6tlens6gek
felsz6mol6s6ta
tdrsadalmiegy6nek6s osztdlyokre6lis 6rdekeivelhozta dsszeftigg6sbe.
A
kommunizmusmint elm6let6s c6lkitfiz6selvileg az flllami kizs6km6nyolds
szt6linirendszer6b6lis ,,kiutat"kfn6lt a kdzvetlendemokr6ciarendszer6hez.
Sztdlinmagais az eglsz emberis6g,,megv6lt6jak6nt"
k6pzelteel mag6t,s
tigy is ilbrdzoltdk.Ezzelszembena n6cij6v6ig6retmegmaradta mag6nt6ke,
a magdntulajdonalapjdn,amit a n6metmagasabbrendfis6g
6s faji mftosz
ideol6gi6j6valt6masztottal6. Hitler ktrntorfalazdsn6lki.ilmeghirdette,hogy
a vil6g n6peit aldveti ,,azuralkoddsrak6pesfajnak".
Szt6lina szem6lyidiktatfra val6dijelleg6ta forradalmiideol6giak6pmutat6
propagand6jdval
A ndcizmusnak
nem volt mit elkonspirdlnia.
,,elkonspir6lta".
M6g a zsid6kkiirrds6tis csaktaktikaiokokb6lleplezte,a hivatalosdokumentumok - ha vir6gnyelvenis - tartalmaztAk
a zsid6n6p megsemmisft6s6t
mint
a ,,v6gs6megold6st",hogy a Mein Kampft6lne is besz6lji.ink.
A hitlerizmus
tehi{ta gazdasdgi6s politikai vil6guralom6rtfoly6 kend6zetlenharc. Ennek
,,filoz6fi6ja" a fajelm6letds ennekeszkdzea ndci 6llam.

A Nagy Honv6d6Hdboni
A KULPOLITIKAI FORDULAT

A Szovjetuni6,illetve rendszerea vil6g szem6bena nagy honvdddhdborrt
idej6n ,,vizsgdzott",6s tett szert vildghatalmi tekint6lyre annak ellendre,
hogy gazdas6gilag
sohasemrendelkezettaz EgyesiiltAllamokkal azonoslehet6s6gekkel.
A Szovjetuni6a 30-as6vekben- a fasisztaNdmetorszdgmeg- betagoz6dotta nemzetkiizipolitikai 6letbe.
er6sod6s6vel
pdrhuzamosan
A Szovjetuni61934 szeptember6ben
kdzmegeldgeddsre
bel6petta N6pszovets6gbe,
mik6zbena n6ci N6metorsz6gtdvozott
onnan.Szt6lin6s Molotov tiszt6banvolt azzal,hogy az eurSpaib6ke legf6bb ellens6geNdmetorszdg,6s a koztdrsas6giSpanyolorsz6g
elleni fasisztaagresszi6egy fij,
lehets6gesvildgh6borriel6tort6netdbe
illeszkedik,de a gazdasdgi
6s r6szben
katonaikapcsolatokategyideig nem szakitottdkmeg a n6ci N6metorszfiggal,
mivel azt a nyugatihatalmaksemtett6kmeg.S6t Hitler 6s az eur6painagyhatalmakvezetli a milncheniegyezmdny(1938. szeptember)megkdt6s6vel
elbizonytalanftott6kSzt6lint a nyugati hatalmakval6di sz6nd6kaitillet6en.
A Szovjetuni6ugyanisFranciaorszdg
utdn Csehszlov6ki6val
is kdlcstinds
seg6lynyrijtilsiszerzlddstkdt6tt, mely szerint a Szovjetuni6akkor l6p fel
Csehszlov6kiav6delm6ben,ha azt Franciaorszdg
is megteszi.A Szovjetuni6
a fasizmus6s N6metorszdgnagyhatalmiterjeszkeddse
elleni hat6rozottsdgfit
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1936-39-ben
bizonyftottaazzal is, hogy a spanyoln6p szabadsdgharc6t
fegyverrel 6s onk6ntesekkelt6mogatta,m6g ha nem is abbana m6rtdkben,
ahogyantehettevolna vagy ahogyantennie kellett volna. A Nyugat szinte
semmit sem tett a spanyolkdzt6rsas6gv6delm6ben.Mindez Szt6lint is a
N6metorsz6ggal
val6 megegyez6s
ir6ny6batolta.
Sztr{linhilpolitikai fordulati{tti.ikrdzte,hogy Lininov helyettMolotovot, legkdzelebbiharcost6rs6tnevezteki kiiliigyminiszterr6,aki fenntart6sn6lktl elfogadtaSztdlin6rt6kel6s6t,miszerinta nyugat-eur6painagyhatalmakAusztria
6s Csehszlov6kiafel6ldozdsdvala ndci Ndmetorsz6gota Szovjetuni6fel6
fordftj6k. Az eur6paibiztons6gipolitika, amely a szovjetkiilpolitika alapja
volt 1934 ut6n, l6that6lagvdls6gbakeriilt. Az izol6l6d6st6lval6 f6lelem
alapoztameg a fent jelzett fordulatot.Szt6lin a pdrt XVm. kongresszus6n,
1939 m6rcius6bana szovjet ki.ilpolitika bdk6s c6ljait alfih:drzva
6va intett
att6l, hogy a Szovjetuni6idegen6rdekek6rth6borriskonfliktusbakeveredjen: ,tegytink 6vatosak,nehogyorsz6gunkatkonfliktusbavigy6k a h6borfs
provokdtorok,akik megszokt6k,hogy idegenkezekkaparj6kki sz6mukraa
geszteny6t."
A diplomdciatbrt6n6sz
Di6szegiIstv6n igy dsszegezte
a szovjetkiilpolitika l6nyeg6t:,uA,N6metorsz6ggal
val6 megegyez6saz esetlegesh6borrib6l
Molotovalilirjaa szovjet-n6met
megnemt6mad6si
egyezmlnyt
(mOg0tte
Ribbentrop
6s Szt6lin)

538

val6 kimaradrdst
kfn6lta,6sJapdntis elszigetelte,de nem nyrijtottbiztosft6kot
a bekbvetkezdn€mettdmaddsellen.Az Angli6val 6s Franciaorszdggal
kdtott
szdvets6gviszontgaranci6tadhatotta h6borf 6s az agresszi6ellen, amely
az adottfelt6telekkdzdtt csakNdmetorsz6gb6l
6s Jap6nb6lfenyegetett.Anglia 6s Franciaorszdgjdvend6magatartdsinmflott, hogy a szovjetkiilpoliti
k6banjelentkez6kett6ss6gvdgtil is hogyanold6dik fel."
Szt6linm6g kozvetleniila n6ci N6metorczdggal
megkdt6tt1939.augusztusi paktum el6tt is tfirgyalt Franciaorsz6g6s Anglia k6pvisel6ivel,hogy
saj6tkatonai6s politikai elszigetel6d6s6t
felsz6molja,6m a k6t orsz6gkatonai deleg6ci6ja semmilyen klzzelfoghat6 egyezmdnymegkdt6s6re
nem v6llalkozott. A t6rgyal6sokkudarca ut6n Molotov augusztus23-6n altirta a
szovjet-ndmetmegnemtdmaddsi
egyezmdnyt,
melyr6l Sztdlinrigy v6lte,hogy
legaldbb 1942 tavasz6ighalad6kotkapott a hdborfra val6 tovdbbi felk6sziil6sre.Sem az egyezm€ny,sem annak titkos zdraddka(Lengyelorszdg
felosztdsa,a Baltikum szovjet annektdl6sa)nem vetett fel olyan jellegfi
erktilcsi probl6m6t, mint a n6h6ny nappal kds6bb megk6t6tt bardtsdgi
szerz6d6s:a paktum magateljesendezorientilltaa nemzetkdzi,kiil6n6sk6ppena baloldali kozv6lemdnyt6s a hazai lakoss6gota szovjetktlpolitika val6di c6ljait illet6en. R6ad6sule politika r6szek6ntaz antifasiszta
propagand6tis gyengftette.
A GENERALISSZIMUSZ

sztdlin a 30-as6vekbenszem6lyihatalm6nak6lland6fenntart6sa6s rijra6pft6sek6zepette,szinte utoljdra a katonai ,,konkurenseit6l"szabadult
meg, ami a nagy honv6d6hdborrimegvfv6s6nak
a ndz6pontj6b6lSztdlin
legnagyobbbfinei kdz6tartozik,ha nem 6ppenezvolt a legnagyobbbfine.
csak szemlly€heztdk6letesenhfi f6tiszti kart tudott elk6pzelni.Ennek
6rdek6benaz els6k kdzdtt illdoztafel Tuhacsevszkijmarsallt, az eg€sz
korszakegyik katonai l6ngelm6j6t.A f6tiszti kar j6 r6sz6velval6 leszdmol6s m6giltt az is meghitz6dott,hogy Sztdlin a helyi hatalmi k6zpontokkal szembennem ismert kegyelmet,ha azok ,,Moszkvaakarat6val"
szembehelyezkedtek.
A katonai kdrzetekparancsnokai
a helyi-region6lis
p6rtvezetdssel
egyiitt kisebb hatalmi kdzpontokatalkottak, 6ndll6 6rdekekkel. Hi6ba cser6lgett6kegyik vagy m6sik ,,f6n6k6t", a struktfra maradt.
R6gi keletfi volt szt6linnakaz a f6lelme,hogy a hadseregen
beliil l6trej6het
vele szembenegy hatalmi alternatfva.(A perekbenmindig is szerepeltvalamilyen misztikus ,,centrum",amely - fgymond - Szt6lin ellen szdvetkezik.) sztdlin tartott a nagy tekint6llyel bir6 hadvezdrekpolitikai befoly6s6nak gyorsnoveked6s6t6l,
a lakoss6gsz6leskdreibenmutatkoz6eldgedetlens6gkoncentr6l6d6sdt6l.
Vorosilovval,Bugyonnijjal,Kulikkal €s Scsagyenk6val egyitt a 30-as6vek kdzepdnrigy v6lt6k, hogy az adott politikai irdnyvonalatTuhacsevszkij,illetve a kdriildtte l6v6 vezlrkar 6s katonai-politikai
vezet6snem fogja t6mogatni.sztdlin maga kdriil ekkor mdr a legkisebb
ingadoz6st
semtfirte.Az 1937.februr{ri-m6rciusi
KB-pl6numutdnfeler6s6ddtt a terror, s maga a pl6num sztdlinnak egyfajta felhatalmazdstadott a
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A Szovjetuni6
marsalljai:
Tuhacsevszkij,
Vorosilov,
Jegorov,
Bugyonnij,
Bliicher,1936

,,rendcsin6l6sra".Jezsov glpezete megindult Tuhacsevszkij,Jakir, Kork,
Uborevics,Feldman,Primakov,Gamarnyik,a hirnevesparancsnokokellen.
trockistakatonai szervezet'lltrehozisdval v6dolt6k meg a
,,Szovjetellenes
katonaivezet6sjelzettcsoportjdt,ami kiirt6sukhoz6s 6ltal6bana VtjrosHadseregf6tiszti kar lefejezlslhez vezetett.A terror m6reteitillusztrdlja, hogy
kiv6geztekaz 6t marsallb6lh6rmat,mind a tizenhdthadseregparancsnokot,
a huszonnyolchadtestparancsnokb6l
huszon6tdt,a harminchathadosztillyparancsnokb6lharmincn6gyet.A h6borf el6tti legnagyobbtrag6diateh6t a
V6rbs Hadseregparancsnokikar6banvdgzettkatasztrof6listisztogat6svolt,
amelyt6l nem fiiggetlenithet6,hogy a szovjet vezetdsnem k6sziilt fel az
1941.jfnius 22-i n6mett6mad6sra.
Emellett a szovjet felderft6s6s elh6rft6s- az archiv anyagoktanrisdga
szerint- rendkiviil fontost6nyekr6lnemrendelkezettteljesktirfi informdci6val. Ez egy6rtelmfienmegdllapithat6ama jelent6sekb6l,amelyek Szt6lin
asztal{'rakeriiltek 1941m6rciusa6sjrinius 22-ekdzdtt A katonaifelderit6sn6l nem mfikdddtt olyan elemz6csoport,amely a rengeteginform6ci6t val6ban 6rt6kelnitudta volna. Igy megkdzelft6legsemjutottak egy6rtelmfiktivetkeztet6sekre.
A szovjet vezet6sneka n6met f6lrevezet6kamp6nyokterm6szet6r6lsem volt vildgosk6pe.K6ts6gtelen,a n6met dezorientdci6s
strat6giakitfin6enmfiktidtltt.A t6ved6sek6s mulaszt6soksorafolytathat6lenne,
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bdr azokokai nem mindig szem6lyes,
szubjektfvjellegfi motfvumokkalmagyardzhat6k,sokszor strukturdlisprobl6mdkmeri.iltekfol, mint pdld6ul a
katonaielh6rit6selemzl oszt6ly6naka hi6nya.
Ha nem is mindent,de sok mindent leirtak mdr Sztdlin katonait6ved6seir6l,,,gyengeelm6jris6g6r6l"
(tigymond,foldgdmbonkdvettea hadiesem6nyeket)6pprigy,mint g6niusz6r6l,
katonaizsenialit6s6r6l.
Churchillegyenesenarr6l irt, hogy a Tbrchhadmfrveletterveit,amelyekenh6napokigdolgoztak a legjobb angol katonaiszak6rt6k,megmutattaSzt6linnak,aki perceken
beliil meg6rtetteannak l6nyeg6t.Sztdlin kiemelked6felfog6k6pess6g6nek
kosz6nhet6en
nagyongyorsantanult,de 6ppenrigy nem volt zseni6liskatonai iigyekben,mint ahogyanhelytelenlenne dilett6nscivilk6nt be6llftani.
v6gul is a legkiv6l6bbszovjetkatonai vezet6k- mindenkirikdjuk ellendre
is - elismer6ssel
nyilatkoztakSztdlinkatonai-szervez1i
teljesftm6ny6r6l
6s
vezetdi,s6t sokanhadvez&i k6pess6geir6lis. Mindenesetrea h6borrialatt
ddnt6seinek
srilyam6g nagyobbvolt, mint b6keid6ben.
Olykor eg6szn6pek kitelepft6s6r6lhat6rozott(a Kauk6zusbanvagy a
Krfmben)mindenf6lebfr6s6g6s i.igy6szs6g
megkdrdez6se
n6lkiil. A h6borfs
id6benazonbana szovjetdikt6torszerepe,
amennyiben
az lsszefogdst
er6sitette
6s szimbolizfllta- nem konnyfi ezt leirni -, kifejezettenpozitiv von6sokatis
hordozott.Ezekr6lgyakranmegeml6keznek
amerikai6s angoldiplomati{k,katonai vezet6k,a szovjetvezetl t6rgyal6partnerei.
Sztdlintekint6lyem6g a legsrilyosabb
veres6gek
id6szak6ban
is meg6rz6dott,
s ez a ,,tekint6ly"katonaianyagi er6vd v6lt. sztdlin perszetudatosanllesztetteis ezt, 6s 6pitett 16.
Neve Eur6pdbanaz antifasisztaharc szimb6lumi{v6v6lt.
A katondk6s civilek milli6i Szt6lint ruhdztdkfel azokkalaz 6rdemekkel,
amelyekkelval6jdban6k magukdicsekedhettek
volna.Szt6linszintevall6sostiszteletea ViirdsHadseregben
mindv6gigsdrtetlenmaradt,nemcsorbult
a frontkaton6kkdr6bensem: szt6lint jobban 6rtettea h6borf alatt saj6t
ndpe,mint az ut6kor tort6n6szeinek
ndmelyike.A n6p osztdnijsenpr6b6lta
kikeriilni a szt6linistarendszerbiirokratikusakaddlyait.Ha sztdlin nev6vel is, de a m6lyben a rendszer iltalakitdsdtk6szitett6kel6. A szovjet
embereksokasdgaakkor 6bredtval6s6goserejdnektudatdra,amikor megszfintftildtte az tllami gy6mkod6s,a hivatalospropagandaereje,amikor
kideriilt, hogy a vdros Hadseregnem a vil6g leger6sebb,verhetetlenserege. A n€p az els6 sokk ut6n magakezdettcselekedni.Az emberekhamar r66bredtekarra, hogy a ttjrt6nelembenaddig p6ld6tlankatonai er6
tdmadds6val
kell szembendzn|s hosszri-hosszri
harcrakell felk6sziilni.A
hdborrir6kdnyszeritetteaz embereketaz 6n6ll6 6s alternativdkatkeres6
gondolkoddsra
6s cselekvdsre.
Ugyanakkora rendszerrel6s Sztdlinnalszembenkdzvetleniil semmif6le
sz6mottev6ellendlldsnem volt. A h6borrimindennapjair6l
sz6lva,a tdrsadalom mentalitdsdtvizsg6l6 t6rt1n6szigy ir a frontharcosoknaka rendszerhezval6 viszony6r6l:,,>>Szidt6k
a parancsnoksdgot,
mint mindig. Mi6rt
nincs elegend6repi.il6g6p,mi6rt nincs el6g l6sze\ 6s egyilltaldnhonnanvan
ez az eg6szkupler6j?De l6tezettvalamifdletiirelmess6g6s meg6rt6s,most
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nincs,de majd biztosanlesz.<<
De hogyannyilatkoztakSzt6linr6l6s az orszdg vezet6s6r6l?Egy frontharcosfgy v6laszolterre: >>Sehogy.
F6ltek?
Nem, a katon6k a haldl el6tt nem f6ltek semmit6l,rigy voltak, mint a
gy6n6son.Mi akkor Szt6linnak6s a legfels6 vezet6snekjobban hittiink,
mint saj6tparancsnokainknak.<<"
S6t Sztdlina hdborriidej6naz egyhdzzal
is rendeznitudta viszony6t.A szovjet6llam 6s az orosz ortodox egyhdz
a honv6d6h6borriidej6n eredmdnyesen
mfikdddttegyiitt. Szergij pdtri6rka m6r a h6borri els6 napj6n felsz6lftottaa n6pet,hogy ,,6lljon ellen a
gonosznak".Az egyhdz,,6lddsit,6gi 6lddsdt"adta,,az eg1szndp eljovend6
h6sieshelyt6ll6s6ra".
KA"
,,OROSZORSZAG-ANYACS

Oroszorszdggal
kapcsolatban
gyakranmondj6k,,,tortdnelmileg
p6lddtlan",
nos, a vil6gtdrt6nelemben
aligha taldlni p6ld6t arraa pusztft6sra,amelyeta
n6ci N6metorszdgz(tditotta Szovjetuni6raI94L. jfnius 22-6velkezd6d6en.
L943 eleilre kdzel 2 ntllli6 n6gyzetkilom6terszovjet teriilet keriilt n6met
megsz6ll6sal6, ahol 88 milli6 ember6lt. A hozz|vetlleg 10 milli6 ember
evaku6ldsa
nyom6nmintegy78 milliS szovjet6llampolg6r,az dsszlakossdg
40%o-amaradt ndmet, romdn, magyar 6s finn fennhat6s6galatt. A n6met
terveknekmegfelel6enmegkezd6ddtta ,,keleti teriiletek" lak6inak szisztematikuskiirt6sa.A RendkivilIiAllami Bizottsdg 1946.mdrciusl-jei dllapotot
bemutat6adataiszerint a Szovjetuni6teriilet6ntdrt6nelmilegp6ld6tlann6-

,,Haza-Any6cskahiv !"
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pirt6s ment v6gbe. A helyszfnen- a ttimegeslikvid6l6s, a halilka tinz6s, a
gazkarnrdban
- kiv6gzettcivil
val6 elpusztitds6s az 6lve el6get6sm6dszer6vel
lakosok sz{rmameghaladta
a 6 milli6 390 ezret,akik k6z6tt a gyermelieksz6ma
ktiriilbeltil 220ezenetehet6.AMolotov-Ribbentropppakrum(1939.aug.)utr{n
elfoglalt teriileteken (Baltikum, Nyugat-ukrajna, Besszar6bia,Bu[ovina)
1 910 000 zsid6 6lt, a szovjetuni6europair€szdna paktum el6tt2160 000.
M6sf6lrnilli6szovjetzsid66llampolgdrmenekiiltel, tdbbmint k6t 6s f6l milli6
zsid6pusztultel. vagyis a n6metmegszdll6s
al6 keriilt zsid6lakossdggyakorlatilag a ndcihalillg1pezetilldozatfvd v6lt. Tiz- €s tizezrekharcoltal i Vtirtis
Hadseregben
6s a partizdnegys6gekben,
katon6k,tisztek,t6bornokok.1943.
janu6ri adatokszerinta kitiintetettekkdz6tt - abszohit6rtelemben- az osszes
nemzetis6get
figyelembev6vea zsid6kdlltak a negyedikhelyen:a Honvddelmi
jelent6seszerinr6767 fd.
N6pbiztoss6g
k6derosztr{lyr{nak
A megszdll6salatt l6v6 kiiztdrsas6gokban
az lhezds6s a j6rv6nyok k6vetkezt6bentovdbbi 8,5 milli6 emberpusztultel, a n6metoisz6gi'6s
m6s
t6borokban2,8 milli6 emberhalt meg. (Az Osszes
elhurcolt sz6ma-5,6
milli6
volt.) A szovjetuni6osszesen18,5milli6 civil 6llampolgdriltveszitetteel.
Ha ehhezhozzdvessztikm6g a haza nem tdrteket,pontosabban,a m6sutt
letelepiilteketvagy letelepftetteket,akkor a Szovjetuni6civil 6llampolg6rain_akvesztes6ge19 milli6 f6, a megsz6lltteriiletek lakossdgfinak254-a.
Ehhezkell hozziadni a h6si haldlt halt katondk sz6m6t,amely g-9 milli6ra
tehet6.Egyharmaduka katasztrofillisr942-esesztend6ben
pusltult el a nagy
bekerft6sekben,
a hadifogolytdborokban
6s a harcmez6k6n.volt id6, amikor
a tdrtdnetirdsKelet-Eur6pdban
ezt az 6vet is gy6zelmeksorozatdnak
pr6b6lta bedllftani,6m csak egy dolog volt bizonyosanigaz, e hatalmasilldozatok6rt a n6ciknakminden kor6bbin6lsrilyosabbankellett fizetniiik.
Amikor a Barbsrossa-tervnek
megfelel6ena ndci N6metorsz6gcsapatai
l94l 6sz€nMoszkva al6 6rtek,nyilvdnval6vdvdlt, hogy a hdborribanegy
bizonyos. szempontb6l fordul6pont kbvetkezett be. A vtirtis Hadsereg
moszkvai gy1zelme1941 november6benazonban,,csak" kikezdte a n6ii
N6metorsz6glegy6zhetetlens6g6nek
mftoszdt,a nehezeezttfinkdvetkezett...
Az azonbanmdr akezdet kezdet6nkideriilt: a Szovjetuni6a n6cik sz6m6ra
m6sf6lecsatat6rvolt, mint a hdborf addigi szinterei.A v6r6s Hadseregben
mind szoci6lis,mind nemzetis6gi-etnikai
6rtelembenttikrtjz6dott a szovjet
- nagy dldozatok6r6n- 6sszeis ciilakossdgtisszet6tele,s lassan-lassan
szol6dott.R6szbenm6g a bffnok is megbocsdttattak.
Az 1941.irilius l2-i 6s
november24-i rendeletek6rtelm6bent6bb mint 600 erer em6er szabadult
ki a btirttjnokb6l,a GITLAG-r61,6s ktizel egyharmadukat
azonnalmozg6sftott6k a harcol6csapatokhoz.
Hogy Szt6lin mik6ppen,,hajtotta"n6p6ta h6borriban,arr6l is sok mindent osszefrtakm6r a tdbb k6nyvt6rnyiirodalomban.Szt6lina h6borri6veiben is 1rzelmeitelrejtve, kizfu6lag szdmokban6s er6viszonyokbangondolkodott. ot a v6geredm6ny6rdekelte,nem az dldozatok sz6ma.E k6rd6s
lelye.s me.gvililgitdsac6lj6b6l 6rdemeseml6keztetniarra a t6nyre, hogy a
Szovjetuni6taz ipari civiliz6ci6magasabbszinvonal6n6116hadsbregt6;;d-
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1943- as Kukrinyik szi-pI ak6t
Plak6t 1941-b6l(Kukrinyikszi mfve)

ta meg - mint 6rz6keltetti.ik-, tdrt6nelmilegp6ld6tlankegyetlens6ggel6s
leEzt a tdmaddstcsak minden er6 koncentrdl6si{val
meg6talkodotts6ggal.
hetettellensrilyozni.A szovjetrendszerbiirokratikuseltorzuldsaisok szema h6borrimegvfv6s6t,6s a rendszermriktid6sizapontb6l megnehezitettdk
varai megntiveltdkaz illdozatokszdmdt.Sztdlin kfm6letlensdgeazok'rtakaz
is volt, amelyekkela hdborrimegviv6safolyt.
eszkdzokneka kim6letlens6ge
IsmertekSzt6linnakazoka parancsai,amelyekkelv6gletesm6don is az eltlsztdkdltea n6pet.Ebbe a jelens6gkiirbetartozik
lens6gmegsemmisit6s6re
amelyetsztdlin 1942.jrilius 28-6n,a nagy vereparancs,
227-es
a hirhedt
elest6nekhat6s6ra
Rosztov6s Novocserkasszk
visszavonul6sok,
s6gek6s
c6li6b6l
megakad6lyozdsa
visszavonul6s
rendezetlen
p6nik
6s
a
aaott tci. A
egys6gben
nagyobb
fel
minden
6llitottak
er6ket
gyakorlatilagrendfenntart6
a t6mad6 er6k m6gdttesteriiletdn.Mindenesetrea harci mordl 6s a harci
tud6s fokoz6d6sanyilv6nval6an hozzdjdtult a h6borri nagy fordulat6hoz,
1943 elej6n a sztdlingrddidiadalhoz.Hasonl6anh6sieshelyt6ll6ssor6n,
a kurszki ddnt6 fontossdgriiitkozet, a
1943jrilius6ban6s augusztus6ban,
h6borf tal6n legnagyobbtankcsatfjautdn, kozvetleniil megnyilt a SzovjetEzt kdvet6entttrtdk fel a leningrddi blolehet6sdge.
uni6 felszabaditds6nak
kddot, amely ttibb mint 900 napig zdtta el a v6rost a kiilvil6gt6l.
A hdtorszdga h6borf sikeresmegviv6s6bancsaknemolyan fontos szerepetj6tszott, mint magaa harcol6 sereg.A h6borf alatt a n6metek6ltal el
politikai rendszeretovdbbrais mfinernfoglalt teriiletekena szovjethatalom
ktid6tt, a kommunistap6rt tekint6lye a nemzeti katasztr6faellen6revagy
. Eztek 6s ezrekldptekbe a frontal6n 6ppenazdrtcsorbftatlanulfennmaradt
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ton a p6rtba,nemritk6na hal6lukatmegel6z6iitkozetel6tt. A lakossdg6ri6si
tdbbs6gekitartott a legnehezebbkdriilm6nyek kdzdtt is. A szovjet haza,
Oroszorszdg-Anydcska
irdnti szeretet6s a n6pirt6 n6ci renddel szembeni
gyfildlet Leningr6dt6lMoszkv6ig,Odessz6t6lKurszkig, Minszkt6l Magnyitogorszkig6s Szib6rianagyvi{rosaiig,a falvakig 6s kistelepiil6sekigtiz- 6s
tfzmilli6kat sarkallt olyan kitart6 ellen6ll6sra,h6siescselekedetekre,
amelyek drdkrebefr6dtakaz emberitort6nelemlegdics6s6gesebb
lapjaira.Ehez6
gyermekek6s n6k hadiiizemekbentermeltek6jjel 6s nappal,hogy megfordfts6k a hdborrimenet6ta gazdasdgfrontjdn. A n6k kUldnlegesszerep6ta
hdborri6veibenigen kiilonbdz6 szerzflkhtrzzdkal6.Ez a szerepel6sz6ris
a f6rfin6pess6g,a hadseregmobiliz6sdbanragadhat6meg. Ismert a hires
harcbahiv6 plak6t, amely n6i figur6t 6brdzol,egy parasztasszonyt,
aki azonos mag6valahazdval:,,Haza-Anydcska
hiv!" (Rogyina-matyzavjot!) A n6,
aki vigydz a gyerekekre,aki harcbakiildi a nagykorf fi6t, aki dolgozik a
gydrban,6s harcol a fronton. A n6k azonbannemcsaka h6borriikongrdfi6j6ban jelk6pez6k a kitart6st,az ember-6s hazaszeretetet,
a k6z6ssdg6s a
csal6d szolg6lat6t,hanemkiilonds helyiik volt a szovjetkatondkgondolkod6s6ban6s drzelemvililgdban
is. Az irodalom6s a film gyakortailbrdzolta
a katonafeles6get,
aki6rt a szovjetkatonaaz lletdt is felilldozza.1943-raa
V6rds Hadsereg6llom6ny6bana n6k szdmameghaladtaa 800 ezret, ami
hozzdvet6legaz 6sszl6tszim8vo-6ttette ki. Term6szetesen
t6bbs6gi.ikaz
orvosiell6t6ssalfoglakoz6egys6gekben
harcolt,de a harckocsikezel6k
ds a
pil6tdk kdzott is megtal6ljuk6ket. A hdborf vdgdreaz iparbanfoglalkoztatott munkaer156vo-avolt n6, mfg 1939-bencsak39vo-a.Amez6gazdas6gban mdg srilyosabbahelyzet,a n6k m6g 1950-benis a mez6gazdas6gi
munk6sok csaknem60vo-6ttettdk ki. A hdborf alatt az orvosoknagyobbr6sze
is n6. Ebbenaz id6bena n6k gyakrabban
keriiltek vezet66ll6sokbaazizemekben,de nem keriiltek be a politikai 6s katonaivezet6sbe.
Ahfitorszdggazdas6gijelent6s6g6t
mutada,hogy a szovjetuni6keleti teriilet6nekr6szeseddse
a nyersanyagok
6s hadfelszerel6sek
termel6s6ben
hirtelen
ddnt6t6nyez6v6tudott v6lni. A tdrt6netiirodalommind szervez6si,
mind emberi-pszichol6giai
szempontb6l
nagyra6rt6keliaz ipai iizemekneka keleti teriiletekre val6 gyors 6ttelepft6s6t.
Mig l94l-ben a nyersvastermel€s
37vo-6t
6llitottdk el6 a keleti teriileteken,r943-ban98vo-6t(a harckocsik7, illetve
77%-6t,a reptl6g6pek25, illetve 65Vo-6t).
A Szovjeruni61944-benhagytale
Ndmetorszi{got
a hadianyagtermel6s
ndveked6se
tekintetdben
, igaz,az Egyesiilt
Allamok tdbb mint hi{romszorosdt
produkdltaannak,amit a Szovjetuni6.
A p art izdnmozgalom 1942 f olyam6nbontakozottki a magateljess6g6ben.
1942 szeptember6ben,
amikor a ddli-d6lnyugati fronton kritikussd v6lt a
helyzet,sztdlin kdzvetleniila partizfinmozgalomhoz
fordult, hogy fokozz6k
a harcot a n6metekhdtdban,ki.ildntisenaz ut6np6tl6stbiztosit6 sz6llft6si
vonalaksz6trombol6s6val.
AlexanderWerth,a honv6d6h6borriamerikaihistorikusa6s szemtanrij
a a partizdnh6borrit
a Szovjetuni6felszabadftdsa
szempontj6b6lis rendkfvtil fontos t1nyez6k6nt6rt6kelte.Apafiizdn szimbolikus
alakja a hires partizdnlilny,a fiatal Zoja Koszmogyemjanszkaja
lett, akit a
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N6metkaton6kszovjetpartizdnokat
akasztanak
n6meteka Moszkvamelletti Petriscsevefalubannyilv6nosanfelakasztottak.
A klasszikuspartiz6nmozgalom
szfntereazonbantdvol volt Moszkv6t6l.
A partizdnegys6gek
az elmenekiiltlakoss6gb6l,a n6metek6ltal legink6bb
iildozdtt kommunista6s szovjetvezet6kb6l,
a szovjetrendszerir6nt elkdtelezett szdzezrekb6l,a fizikai megsemmisftdsre
it6lt zsid6kb6l, egys6giiket
veszftettkaton6kb6l,n6kb6l, gyermekekb6l6s 6regekb6lverbuv6l6dtak.A
ndmet megsz6ll6kategyidejfilegkiildnds m6don elbfivolte6s b6szftette,
hogy sok n6 harcolt a partizilnokkdzdtt. Nem v6letlenaz sem,hogy a partiz6n szimb6lumaOroszorszi{gban
n6 lett.
A tipikus ,,partiz6nvid6kek"
Ukrajna6szakierd6stertiletein,Belorusszidban, a BrjanszkiErd6ben,az orjoli teriileten 6s Leningr6d ktlrzet6benalakultak ki. Az egys6gekirdnyitdsdban
a legtdbbhelyen- minden spontaneit6sellen6reis - a kommunistapfut fontos, ddnt6 szerepetjdtszott. A
partiz6nakci6k6rt
megtorl6sk6nta n6cik sok tiz- 6s szdzezerb6k6s6llampolg6rt pusztitottakel a legkegyetlenebb
eszkdzdkkel.A legfels6ndmet
vezet6sgyilkosokat6s rabl6katis besorozottapartizdnvaddsz
alakulatokba azzal az instrukci6val,hogy a polg6ri lakossdggalszembenibdrmely
fell6p6smegengedett6s nem bilntethet6.A n6metekukrajnai partizdnvaddsztev6kenys6g6be
bekapcsol6dtak
magyar6s rom6nspecidlisegys6gek
is. 1943 ut6n a Vdrds Hadseregel6renyomul6sasor6n a partizdnalakulatok beolvadtaka reguldriscsapatokba,6s sokanktiztiliik eg6szenBerlinig jutottak. I94344-ben t6bb mint f6lmilli6 fegyverespartiz6nharcolt a
Szovjetuni6teriilet6n.
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Anul6r Es rulr0npArnr6rAr
Mivel a n6met-szovjetmegnemtdmaddsi
egyezmlnyperi6dus6bana lakossdgantifasiszta
sokembernekaz orszdgnyu,,indoktrindldsa"aldbbhagyott,
gati fel6n nem volt vil6goselk6pzel6se
arr6l, hogy mit jelent val6j6bana
ndci megsz6ll6s.
Nem egy helyenm6gaz is el6fordult,hogy a betolakod6kat
vir6ggal v6rtdk.Hogy a lakossdge csoportjaia sztdlini diktatriramegszffnt6vel egy ,,enyh6bb"rendszerben
bizakodtak,vagy csak a fdlelemdikt6lta
6nv6delmil6p6sk6ntdrtelmezhet1kaz ilyen akci6k, arr6l megoszlanaka
v6lem6nyek.Az azonbanbizonyos,hogy a kij6zanoddsnagyonhamarbekdvetkezett,s a n6cikkalkollabor6l6szem6lyek6s csoportoka helyi lakos- az ellens6gn6l
s6gszem6ben
is gyfildltebb- 6rul6knaksz6mitottak.
A leghirhedtebb6rul6 a n6meteketkiszolgdl6Waszovt6bornokvolt, aki
hadifogolyszovjetkaton6kb6la ndci hader6tt6mogat6egysdgeket
formdlt.
Vlaszov,.aki r6szt vett a moszkvai csatdban,s6t 1942janu6rj6banVtirtis
Zdszl6 Erdemrenddelttintett6kki, miutdn 1942j{ililsdbin n6met hadifogs6gbaesett,antiszt6linista
6rzelmeirehivatkozvafogadtael a n6mettisztek
ajfinlatdt,hogy legyen az ,,OroszFelszabaditdsiMozgalom" vez6re,6s vezessencsapatokata VdrbsHadseregellen. 1942decemberdben
az :6n.SzmoIenszkiDeklardcidbanfelsz6litottaa szovjetdllampolgdrokat,hogy harcoljanakaz ,,OroszFelszabaditdsiHadseregben"Szt6'linellen. Hitler azonban
nem pdrtolta az oroszkatonai egys6gekalkalmazdsdteg6szenL944-ig.(A
nricik el6szeretettelsoroztakbe nyugat-eur6paiakat
is a Wehrmachtba6s az
SS-be,de az oroszokkalszemben6vatosabbak
voltak. Magyarokmintegy
40 ezrenszolgdltakaz SS-ben.)
V6gUl Vlaszov parancsnoks6ga
alatt 1945 janudrjdbank6t hadoszt6ly
avatkozottbe a Prdgakdrny6ki csatdkba,de csapataim6r komoly szerepet
nem jdtszhattaka csehhadszint6ren
sem.Egy hadoszt6lypedig a csehfelkel6k oldalfua 6llt. Vlaszov, miut6n az amerikai z6ndbanem l6phetettbe,
feloszlattaegys6geit,amelyekegy r6szenyugatramenekiilt,m6sr6szekelet
fel6, ahol a Voros Hadsereghadifogolyk6ntfogta el 6ket. Lett, litv6n ,,onjelent6scsoportokharcoltaka WaffenSSkoteldkeiben.
k6ntesekb6l"
A ndcik
rin. nemzetis6gil6gi6kat is szerveztektat6rokb6l,kalmtikokb6l,azeriekb6l,
gnizokb6l, 6rm6nyekbdlstb. N6h6nyemigr6nsfeh6r kozdk atamdn,egykori
cdri t6bornokis csatlakozotta Wehrmachthoz,
mint p6ld6ulKrasznov,Skuro,
Naumenko.KrasznovOlaszorszdgban
6s Tito partizdnjaiellen harcolt, azonban nem akart egyesi.ilniVlaszovcsapataival.A hdborriidej6na Wehrmacht,
a kiilonf6le rendfenntart6er6k 6s az SS ktitel6keibeegyesbecsl6sekszerint
kozel 800 ezerszovjet6llampolgdrtsoroztakbe, akiknekddnt6tdbbs6geaz egysdgekelnevez6se
ellendre- nem ,,6nk6ntes"
volt: a tril6l6seszkdzek6nt v6lasztott6kaz 6rul6st.Vlaszovot1945m6jus6banelfogtdk,6s 1946.
augusztus1-j6nfelakasztottdk.
A szovjet kultfra szint6n a nagy honv6d6 h6borri 6rdekeit szolg1lta,
azzal,hogy mind a katondkat,mind a polg6ri lakossdgotaz antifasiszta
patriotizmusszellemdben
nevelte.F6leg az els6id6benvolt ennekp6tolhatatlanszerepe.(Reg6nyek6s filmek, tudom6nyosmfivek 6s visszaem-
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A hriborriels6fel6l6kez6sekmilli6i 6rzike h6stetteketazut6kor szdmdra.)
igyekezettmegvil6gftania h6borrijelleben tud6sok6s mfiv6szeksokas6ga
g6t 6s c6ljdt.Ki.ildndsk6ppen
a filmek j6tszottaknagy szerepeta n6p lelkesit6s6ben.A lakoss6gmindenekel6tta front esem6nyei,a nemzetkozihelyzet
6s a tdrt6nelmi mrilt, f6k6ppena hadtdrt6nelemnagy esem6nyei6s alakjai
ir6nt 6rdekl6ddtt.
A kulturdlis 6rt6kek lakossdgi6s rend6ri v6delmeellendrea pusztulds
6ri6si m6rt6kfivolt e teriiletenis. Hitler 1942.mdrciusl-jei parancsafelhatalmaztaRosenbergetminden kultur6lis 6rt6k konfiskfilflsdra.Kiraboltdk 6s
elpusztitotti4ka kdnyvt6rakat,az archivumokat,szintemindenkultur6lis int1zm1nyt.A Szovjetuni6kb. 1000mfzeum6nakkdzel fel6t rabolt{k ki 6s rommrizeumotazonbansikeriiltkelehe
boltdkle. A 66 legnagyobb6s legfontosabb
evakudlni.A TretyakovKdptriranyagap6ld6ulNovoszibirszkbe6s PermbekeKariilt. A szfuhazitr{rsulatoki nyugatisiovjet teriiletekr6lKdz6p-Azsi6ba,
zahsztdnba6s az Urillba tfvoztak. A hdtorszdgban6l6nk szinhazi6let folyt.
Mindenekel6ttoroszklasszikusdarabokat,oper6kat6s balettetmutattakbe.
kor6bbannem 6llt m6dj6banolyan szovjetkultur6lis
A k6zdns6gtdbbsdg6nek
int6zm6nyekmfisorait megtekintetni,mint p6ld6ul a moszkvaiNagy Szinh6z6tKujbisevbenvagy a Kirov SzinhdzmfisoraitPermbenstb.
amelyek
A h6borriidejdnnagyszdmrifilmet k6szitetteka Szovjetuni6ban,
is.
6ri6si n6pszerris6gre
tettek szert a fronton 6s a h6torszdgban Az id6s
gener6ci6m6g ma is eml6kszika hja, a Szivdndny,A kdt harcos,A 217-es
szdmrtembervagy k6s6bbA bdtor emberekcfmfi filmekre, amelyekszerte
a Szovjetuni6banlelkesitett6kaz elcsigdzottlakoss6got.Itrtflk a szinhflzak
a frontot. a sebesi.iltekkel
teli k6rhdzakat.A kultrira ir6nti 6rdekl6d6snem
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cstjkkent a h6borri idej6n. Eppen ellenkez6leg.P6ld6ul a Lenin K6nyvt6r
ldtogat6inaksz6maL943-t6lmeghaladtaaz L940-es6v olvas6i l6tszdm6t.
A n6pi egyiittesekkoncertjeita h6borrirobb mint n6gy 6ve alatthozzdvet1leg 25 milli6 emberl6tta.
A n6p szdmdraa legfontosabbinform6ci6sforr6s a r6di6 volt, amely
6jjel-nappal a Szovjetuni6n6peinek70 nyelv6n, valamint 28 kiilfdldi
nyelven sug6rzottmfisorokat,f6leg hfrmfisorokat.A szovjet kultrira ily
m6don milli6knak nyrijtott erkdlcsi 6s lelki t6mogat6sta h6borrilegsrilyosabbid6szakaiban
is.
A h6borriel6tt ttibb mint dtezertudom6nnyalfoglalkoz6emberdolgozott
a Szovjetuni6 Tudom6nyosAkad6mi6j6nak47 int€zetdben.T6bbs6gi.ika
frontra tdvozott, vagy kdzvetleniil katonai c6hi tev6lkenysdgetfolytatott,
mindenekelitt az ;erodinamika 6s robbant6stechnika
ter6n. Nagyon sokan
ismerik az olyanzseni6listud6soknev6t,mint Keldis,Kurcsatov,Haritonov,
Tupoljev,Alekszandrov,Kapica vagy Landau.
Term6szetesen
Szt6linvolt a vil6gsajt6egyesszdmrihdrosza.Nagys6g616l zengetta hdborriv6gs6 szakaszdban
a vil6g. csupdn kiragadottp€ldaaz
olaszkereszt6nydemokrata
vez€r,De Gasperihires, rg44jriliusi brancacci6i
besz6de,amelyben,,Szt6lin zsenij6r6l" sz6nokolt.De ezt tette a magyar
Ddlnoki Mikl6s B6la is, akinek tdviratdta ,,magyardosszi6b6l"id6zhetjuk:
v6ros Hadseregfelszabadftotta
,,Szt6linMarsallnak!Ami6ta a dics6s6ges
Budapestvdrosdtaz firkozottn6met
uralomt6l,a v6rosdolgoz6imi{rm6sodszor
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€rzk a Szovjetuni6hat6konysegits6g6t,amelyjelent6senjavitia a teljesen
megfelel6A MagyarIdeiglenesKormdnyrendelet6nek
leromlottkbzell6tr{st...
hdldmatfejezemki, 6s iidvdzldma Szovjetuni6nagy Maren leg6szintdbb
kaptaaz ehhezhasonl6t6viratokat...
sallj6t."Es Szt6lintucatsz6mra
Ugyanakkora szovjetkaton6ka hdborrib6lvisszat6rvesz6lesk6rfi ismereteket szerezteka nyugati vil6gr6l, amely 6les kontrasztban6llt a szovjet
val6s6ggal.Bonyolult pszichol6giaifolyamatokj6tsz6dtakle a hazatlrtekhanema nyugatitechnika6sfogyaszben.Nemcsaka h6borriskegyetlens6g,
t6s kifinomults6gais megleptea szovjetembereket.De a Nyugathozval6
sem volt egy6rtelmfi.Kiildn kdrd6sk6nt
viszony a szovjet vezet6ssz6,:rndra
meriilt fdl: mit v6rhatotta Szovjetuni6a nyugati nagyhatalmakt6l?NagyBritannia gyakorlatilagszinte semmilyenk6zvetlenanyagi segits6getnem
adott a Szovjetuni6nak.Annak ellen6re,hogy az l942-t6l tervezgetettm6sodik front csak k6s6n,1944.jrinius6-6n nyflt meg,az Egyesi.iltAllamok
igen jelent6s gazdasdgitdmogatdstnyrijtott a Szovjetuni6nak.Az Egyesiilt
t6teleka kovetkeAllamok kdlcstinb6rletiszilllitdsaikdzott a legjelent6sebb
z6k voltak: az llelmiszerek6s ruhanemfikmellett mindenekel6ttemlitdsre
rea Szovjetuni61941-es
m6lt6 a 14 795 repi.il6g6p,
amelymegkdzelftette
(15 735). 375 883 teherg6pkocsit,
tdbb mint 5L ezer
piil6g6p-termel6s6t
dzsipet,kbzel 2000 mozdonyt,90 teherhaj6t,tdbb mint 345 ezertonnarobban6anyagot6s tdbb mint 1 milli6rd doll6r6rt gdpeket6s berendez6seket
szilllitott az USA a Szovjetuni6nak.Az amerikaisegfts6gjelent6s6g6tbizonyos fokig cstjkkentette,hogy annakdont6r6szemdr a sztdlingrddifordulat
utdn lrkezett a Szovjetuni6ba.Hogy e t6mogat6sval6di ar6nyair6lbizonyos
legyen,a Nagy Britanni6naknyfjtott amerikaisegitsdg1941elk6pzeldsi.ink
ben tdbb mint 1 milli6rd dolldrt tett ki, mig a Szovjetuni6bair6nyult kdlcsonbdrletisz6llft6soktisszegenem haladtameg a 20 milli6 doll6rt. De
I942-ben is n6gyszerannyit szdllitottaka briteknek,mint a szovjeteknek.
I94142-ben, teh6t a legnehezebb6vekbena Szovjetuni6baalig 1,4 milli6rdosamerikaisz6llitds€rkezett,6m 194345 -benhozzdvet6legI 9-20 milli6rd doll{rt tett ki e sz6llft6sok6rtdke.
A hdborriutdnazonbanmer6benrij ttirt6nelrnihelyzettelkellett szemben6zni.

A hidegh6borri6s a bipol6risvil6grend
AZ ATOMBOMBA
ESAZ ERDEKSZT'ENAT
gy6zelmi
kdzben
is
Szt6lina
euf6ria
6vatosmaradt.A csricsonis tudta,hogy
saj6ttekint6lyea Szovjetuni6katonaierej6t6lfiigg. Ebb6l a szempontb6l6rt6kelte a h6borf v6gdnfelrobbantottamerikai atombombdtis. A bomba v6gs6
is. Az amerikai
soronfordul6pontothozotta szovjetki.ilpolitikaistrat6gi6ban
emberveszteatommonop6lium
a hdboni v6gdn a Szovjetuni6sz6rnyfisdges
s6ge 6s a nemzet\vagyon 40 szdzallk6nakpusztuldsafdny6ben- olyan rij
vesz6lynekldtszott,ami mdlyen6rintettea Szovjetuni5hely6taz 6llamokrendszer6bena hdborft kdvet6 korszakban.Ezen mit sem vdltoztatottM a t6ny,
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hogy a l6trejtiv6 ENSZ-bena Szovjetuni6h6rom szavazattalrendelkezett,
amennyibenUkrajna 6s Belorussziais tagja lett a nemzetkdziszervezetnek.
A potsdamikonferencidn,ahol a ,,h6romnagy" (Truman,Szt6lin, Churchill) a hdborti utdni rendezdsprobldm6ivalfoglalkozott,jrilius 24-6n, a
plen6ris iil6s utdn Truman tdj€koztattabesz6lget6partnereit
arr6l, hogy az
USA rendelkezik,,egy szokatlanulrombol6 er6vel, egy fj fegyverrel". Ez
utal6svolt a jrilius 16-i sikeresatomkfs6rletre.
Miut6n Sztdlingratul6lt,t6vozott a teremb6l.Truman 6s Churchill meg voltak r6la gy6z6dve,hogy
Szt6lin nem 6rtette,mir6l is van sz6 val6jdban.
A val6s6gbanazonban6ppenaz ellenkez6jebizonyult igaznak.Zsukov
6s Molotov visszaeml6kez6sei
szerintSzt6lin m1g aznapfelhivta telefonon
Kurcsatovor,a szovjet nukle6riskutatdsoklegjelent6sebb
szem6lyis6g6t,
hogy gyorsfts6kfel a szovjet atombombakikfs6rletez6s6t.
Sztdlin azonban
a bombaigazi jelent6s6gdt
teljesnagys6g6ban
csakk6s6bb6rtettemeg,amikor az a nyflt politikai nyom6s,a vildghatalmist6tuseszk6z6v6v6lt. Vagyis
n6h6nyh6ttel k6s6bb,amikor Hirosima 6s Nagaszakia szornysziilottamerikai atombomb6killdozatdulesett. Ezzel az Egyestilt Ailamok a hdborri
uti{ni korszaknagy fegyverkez1siverseny6tinditottael, amelyeta szovjetek
- nem haboz6sn6lkiil - v6giil is elfogadtak.(Andrej Gromiko szovjetkUlUgyminiszter-helyettes
mdr 1946jriniusdbanjavasoltaaz ENSZ-ben,hogy
tiltsdk be az atomfegyverekgydrtdsdt6s alkalmazds6t,valamint 3 h6napon
beliil semmisits6kmeg a felhalmozottk6szleteket.)A nukledrisfegyver sziiletdsepillanatdbana nagyhatalmis6g
szimb6lumdviv6lt.
Nem v6letlen,hogy Sztdlin a h6borft kdvet6 6vekremindenk6ppenmeg
akarta1rizni a gazdasdgi
egyi.ittmfikdd6st
6sbar6ts6gotAmerik6val.Az USA
nyomaszt6gazdasdgifdl6nye kifejez6ddttabbanis, hogy 1945-benazipai
termel6setbbb mint k6tszeresevolt az 1935-1939kiiztitti termel6snek.Ldtni
kell azt a diint6 fejlem6nytis, hogy az 1944-esBretton woods-iegyezmdny
olyan rij p1nzngyirendszerthozott l6tre, amelybena valutilk 6tv6lt6siar6nydt az aranyhozviszonyftvafigzitettlk. Mivel az usA birtokolta a vil6g
aranykdszleteinek
hozzdvet1leg80 sz6zal6kdt,
ez a doll6rt - szimbolikusan
sz6lva - az arannyaltette egyenl6v6.A doll6r olyan egyetemesfizet6eszkdzz{ v6lt, hogy minden orsz6gnakfel kellett bel6le halmoznia.M6rpedie
a kiilfdlddn l6v6 doll6rtartal6kokkalardnybanaz importot az EgyesultAlla-moknaknem kellett exporttalkiegyenlftenie.A ttibbi orszdgfrnanszirozta
az
amerikaikiilkereskedelmideficitet...A bombdtteh6tegy szintekorldtlanul
novekv6 gazdasdgipotenci6lalapoztameg.
A ,,szovjetbomba" szt6lin gondolkoddsdban
sok6igperiferi6lisjelent6sdggelbirt. Ennek nem els6sorbananyagi-pdnzngyiokai voltak. A h6borfs
id6k szovjetnukledriskutat6saiakkor kezd6dtekmeg, amikor inform6ci6k
drkeztek a brit 6s az egyestilt6llamokbeli kutatr{sokr6l.Hirosima ut6n a
szovjetnuklei{riskutat6sdinamizmus
6t az EgyestiltAilamokkal val6 rivaliz6l6s adta.Az atombombaaz amerikaikezekbena vil6ghatalomjelk6pek6nt
jelent meg,amelyeta szovjeteka magukutol6r6sistrat6gi6jdnakmeglelel6en pr6b6ltak- mint kideri.ilt- sikeresen,,6tvenni".S tegyi.ikhozz6,be6pi-
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tett6k e szuperhatalmiszimb6lumota szovjetkatonai6s politikai kultfrdba,
mdr amennyireegy ilyen tdmegpusztft6fegyver kipr6bdl6sa6s meghonosftdsaegy6ltal6nlefrhat6a ,,siker"fogalm6val.Hiszena II. vil6gh6bordbefejez6sdvela Szovjetuni6,bdrgazdasdgilag
aligha volt egy srilycsoportban
az
Egyesiilt Allamokkal, mint gy6ztesm6r vildghatalomk6ntvett r6szt a b6ket6rgyaldsokon.Miutdn az amerikaiakledobt6ka bomb6tJap6nban,Sztdlin
rigy tekintett 16, mint egy jelre, amely egy rijabb vildgh6borrifenyeget6s6t
hordozza.Meg6rtetteaz amerikai iizenetet,6s az atombomb6ta politikai
nyom6seszkdzek6ntlrtelmezte,amit azonbanegy ideig nem tett sz6v6.
Az utol6r6silluzorikus volta akkoribanm6g nem ldtszott,mivel az egdsz
szovjet politikai 6s gazdasdgigyakorlatnakegyik dbnt6 mozzanata6ppen
abbanrejlett, hogy technikailagis csOkkenta Nyugathoz mdrt kiil6nbs6g.
Szt6lin akkor tulajdonftottigazi €rtdket6s jelent6sdgetegy dolognak,ha az
a konkurens kapitalista vildghatalomtechnikai trilszdrnyalilsdtjelenthette
vagy azt megkdzelithette.Sztdlin a hdborri alatt m6g inkdbb a kapitalista
civilizici6 teljesitm6ny6nekhatdsaalatt 6llt.
M6gis, az atombombaigazijelent6s6g6tSzt6linviszonylagk6s6n lrtette
meg. L943janur{rjdbanKurcsatovnem zdrta ugyan ki a n6metatombomba
elk6szit6s6neklehet6s6g6t,de kev6ss6tartottf val6szinfinek.Eppen ekkor
kiivetkezettbe a sorsdont6fordulat a hdborrimenet6ben,ami Sztdlin gondolkod6s6bana bombajelent6s6g6t,,le6rt6kelte".Term6szetesen
az ezen a
t6ren bekdvetkezettrendkivtil gyors ,,utol6rds"a szovjettudom6nykor6bbi
fejl6d6sen6lkiil elk6pzelhetetlen
lett volna. Ennek nem mond ellent, hogy
az els6szovjetatombombagyors kimunk6l6s6ban
a felderft6snek,a k6mked6snekis jelent6s szerepevolt. E folyamatbanrij ipar6g 6s egy olyan rij
6rdekcsoport(a katonaiipari komplexum)jdtt l6tre, amely az egyretereb6lyesed6biirokrdcia eltart6samellett a legnagyobber6forr6s-kiszivattyrizdst
jelentettea szovjet gazdasigfejl6d6s
6s a szoci6lisszflra teriileteir6l.
A nuklei{risverseng6saz amerikaigazdasdg6s politika szdmfira- elt6r6en
a szovjetekt6l- rendkiviil fontos tdnyez6volt. Egyfel6l t6kebefektetdsilehet6s6g,,,hriz6ipmdg",
m6sfel6la.,,gazdasdgi
kimerft6s"6s a politikai nyom6sgyakorli{s eszk6ze.Az Egyesi.iltAllamok l946-ban 6 atombomb6valrendelkezett,
1948-ban50-nel,1950-ben250-nel.A szovjeteknek
1948-banI bombdjukvolt.
A szovjetvezet6sv6g6rv6nyesen
csakezt kdvet6endtinttitta versenymellett.
Az ,,atomt6nyez6"azonbannem 6nmag6banjelezte a hideghdborfikezdet6t.A szovjetvezet6s6rdekeiszempond6b6l
srilyoscsap6svolt, hogy az
EgyestiltAllamok megakaddlyozta
keletibefoly6s6nak
kiterjeszt6s6t.
Ennek
keretei kdzdtt szemldltdka szovjetek,hogy az USA megv6t6ztaHokkaido
sziget 6szaki rdsz6nekannektdl6s6t.Ez pedig katonai szempontb6lfontos
Iett volna, mert innen k6zelr6l ellen6rizhett6kvolna Ddl-Szahalint6s a d€li
Kuril-szigeteket,s igy az Ohotszki-tengera Szovjetuni6beltengerelehetett
volna. Szt6line katonaiterv6t, amelyet1945.augusztus16-dnkiild6tt el
Trumannak,a legnyersebbelutasft6skdvette.Amerika jelezte,hogy Japdn
eset6bensem indul ki az egyenl6s6gelv6b6l, ez kiz6r6lagosanamerikai
drdekszf6rr{naksz6mit. M6r ekkor vil6gos volt, hogy a Szovjetuni6nem
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tudja majd megg6tolnia jap6n-amerikaikatonai sz6vetsdgl6trejdtt6t.K6s6bb e fiask66rt a Szovjetuni6m6sutt igyekezettt0rleszteniaz amerikai
ttjrekv6sekkel szemben.A hidegh6borf, a nagyhatalmi verseng€sezzel
visszavonhatatlanul
megkezd6ddtt,immdronvil6gm6retekben.
A szovjetekezt kdvet6ena megszerzettkelet-eur6paipozfci6k meger6sit6s6vel6s a kfnai szdvets6ggel
voltak elfoglalva.Miut6n Szt6lin- okkal
- rigy 6rezte,hogy az flzsiai gy1zelemeredmdnyeib6lm6lt6nytalanulkis
r6szbenprofit6lt, Kore6ban6s Kelet-Eur6p6banpr6b6ltaa Szovjetuni6vildghatalmitekint6ly6t demonstr6lni.A,,kompenzdci6" amerikai beleegyeMik6zben az USA egyre
z6sselKelet-Eur6p6banbizonyult lehets6gesnek.
jobban kiterjesztettehatalm6ta vil6gban,a Szovjetuni6is egy fj kulpolitikai
doktrfn6vall6pett a vil6g el6: a ,,k6tt6bor" koncepci6j6val,amely megfelelt
a bipoldris vildg realitdsainak.
Mik6nt a20-as6vekben,Szt6linta 40-es6vek
m6sodik feldben is a Szovjetuni6izol6l6d6sdt6lval6 f6lelem vezetterd a
hdborriutdni ,,birodalom6pit6"strat6giatov6bbifenntart6s6ra.
A gy6ztesh6szolgdlt.A szovborri egy6bk6ntkor6bbipolitikai strat6gi6j6nakigazol{sdul
jet vezet6saz ij fejlemlnyek hat6s6raaz amerikaiakkalval6 bar6ts6gos
kap1947kdzepdreadta fel. Ekkorra gy6z6ddttmeg
csolatokfenntarthat6sdgdt
arr6l, hogy a Nyugat rijra karant6nbazdrja a Szovjetuni6t.
Teh6tnemcsakaz atombombdr6l6s a Szovjetuni6kelet-r{zsiai6rdekelts6geir6l,m6g csak nem is a ndmetk6rd6sr6l,net6nChurchillfultoni (1946.
- a Szovjetuni6r6l
m6rc.)vagy Truman(1947. mftrc.,,Truman-doktrina")
mint ellens6gr6lnyilatkoz6 besz6deir6lvolt sz6, hanem mindenekel6tt
magdnak Kelet-Eur6p6naka tovdbbi vil6gpolitikai stdtus6r6l,a Szovjetuni6nak mint katonai 6s gazdas6givil6ghatalomnaka megszil6rdul6s6r6l.
Hogy Sztdlin ezt az amerikaiakkalval6 - a lehet6s6gekhez
kdpest- bardts6gosmegegyez1,s
6tj6n klpzelte el, az a hiborfi befejez6sdigegydrtelmfi.
Amikor azonbana II. vil6ghdborrisgy6zelemval6di 6rv6nyesit6sdr6lvolt
sz6, Szt6lin keserfiencsal6dottaz amerikaiakban.Az ftj izol6ci6 azonban
nemcsaka kiils6 t6nyez6kkedvez6tlenfordulat6val magyardzhat6,voltak
enneka jelens6gnekm6lyenfekv6 szovjetgybkereiis.
M6g L943.m6jus2L-6naz SZKPKB PolitikaiBizotts6g6nak
iil6s6nSzt6lin bejelentette:,,Tfl6rt6kelttiker6inket,amikor azt gondoltuk,hogy a KommunistaInternacion6l€ lltrehozdsdvalvezethediika vil6g osszesorczdgdban
a mozgalmat.Ez volt a hib6nk.A KommunistaInternacion6l6tov6bbi l6tezdseegyenl6 lesz az Internaciondl6eszm6inekdiszkreditdlds6val,
amit mi
nem akarunk."Ez volt a jeladdsa KommunistaInternacion6l6feloszlatds6ra,
amely de facto jrinius 8-6n meg is tort6nt.Ez magyardnazt jelentette,hogy
Szt6lin tudom6sulvette a t6nyeket,s keresteaz rij kdrUlm6nyekhezval6
alkalmazkod6smegvdltozottlehet6s6geit6s struktrirdit.A prolet6rdiktatfra
kdzvetlenstrat6gi6jdr6la ndpfrontpolitikajav{rra1935-benm6r lemondott,
most lemondotta r6gi strat6giaszervezetiformdj6r6lis.
A h6borfi utdn, amikor m6r nyilv6nval6volt, hogy a felszabaditotttertijdnnek l6tre, amelyeknem ellens6letekenolyan hatalmi berendezked6sek
geseka Szovjetuni6valszemben,Szt6lin- a hiedelmekkelellent6tben- nem

553

mindjr{rtgondolt a ,,birodalmibeolvaszt6s"politik6j6ra.M6g a nagy honv6d6 h6borf v6gs6peri6dusdban
seml6teztekolyanszovjetelk6pzel6sek,
amelyek valamilyen titkos ,,vil6guralmitervekre" utaltak volna. S6t ink6bb az
deriil ki az fijabbanpublik6lt dokumentumokb6l,
hogy Szt6lin 6s a kdrnyezetecsakfokozatosan6bredttudat6raval6s6goshatalmdnak,6s paradoxm6don az fj pozfci6b6lfakad6bizonyoskorl6tok tudat6rais. Mr{r I943-L944t6l a szovjetvezet6snekaz volt a meggy6z6d6se,
hogy a Szovjetuni6szerfelett 6rdekeltaz USA 6s Anglia segits6gdben
a hdborritk6vet6 helyredlli
t6sban.A szovjetekakkoribanm6g nem m6rt6k fel a maga teljess6g6ben,
hogy a h6borriutdn a Szovjetuni6egy fj bipoldris vil6grendegyik szuperhatalma lesz. Szt6lin 6s a szovjet vezet6s gazdasdgimegfontol6sokb6lis
ragaszkodottaz angolokkal6s az amerikaiakkalval6 egyiittmfikdd6sheza
h6bonitkbvet6en,s kezdetbennem vettekomolyanszdmitlsbaKelet-Eur6pa
,,szovjetiz6l6s6nak"lehet6s6g6t.
A MARSHALL-TERV,,TRUKKJE''

A ttirt6neti irodalom lev6lt6ri forr6sokfdny6benbizonyftotta,hogy a keleteur6pai orsz6gokkommunistapdrtjai 6s a Szovjetuni6KommunistaPfutja
kbzdtt a szewezettebbkapcsolatl6trehozdsdr6lSztdlin konkr6tan el6szor
1946.jrinius elej6negy vacsor6ntett emlft6st,amelyenbolg6r6sjugoszl6v
vezet6kkelt6rgyalt.A szewezettegyiittmfikdd6skonkrdrt6rgyal6sokform6jdban azonbancsak 1947nyafin vet6ddttfel. (Szt6linsohasemszimpatizillt
egy balk6nivagy m6stfpusriftider6ci6gondolat6val,a k6toldaldkapcsolatok
l6trehoz6sdtpreferdlta,amelyeket6 kfvdnt dsszefogni.Ez lrvdnyes volt a
kommunistapr4rtokrais.)
Miutdn a francia 6s az olaszkommunisti{katkiszoritott6ka hatalomb6l,
6s a Marshall-ten nyilv6noss6gra
keriilt, rij helyzetr{llt el6: korvonalaz6dott
a Szovjetuni6izolillilsinak - emlitett - rij strat6gi6ja.G. Marshall p6nzngyminiszterjrinius 5-6n a HarvardEgyetemenkifejtett elgondol6samdr mag6ban rejtette az ij amerikaikoncepci6t.Szt6lin6s a szovjetvezet6sazonban
tovdbbrais a kapcsolatok6s az egyiittmfikdd6sfenntart6si{r6lnyilatkozott,
j6llehet Trumanelnok Tdrtikorszdg6s Gdrdgorszfigszdmdram6r m6rciusban
segfts6get
ig€rta,,totalitarianizmus",
6rtsda Szovjetuni66s a helyi baloldali
er6k ellen.
Szt6lin m6g jriniusbanis arra szdmftott,hogy a Marshall-seg6lyb6lvalamicskejut a Szovjetuni6nakis, mert - fgy tfinik - nem tudta, hogy az
amerikai StateDepartmentm6jus 28-6n m6t v6gleg dtjntdtt: Kelet-Eur6pa
orszdgaicsak az esetbenvehetnekrdszta helyredllft6siprogramban,ha lemondanakcsaknemkizdr6lagosanszovjet gazdasdgiorientdci6jukr6legy
olyan tdvlatoseur6paiintegrdci6jegy6ben,amely a kelet-eur6painyersanyagtartaldkokat
Nyugat-Eur6pahelyre6llft6s6ban
haszn6ln6fel. Mik6zben
az angol6s francia kiiliigyminiszter nyilv6nosana Szovjetuni6naka programbaval6 bev6tel6thangsflyozta,a kulissz6km6g6tta londoni6s p6rizsi
amerikaikiivetekneka szovjetekt6vol tartdsdtjavasolt6k.Nyilv6nval6,az
amerikai c6l az volt, hogy a Szovjetuni6valszembe6llftsaa kelet-eur6pai
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,,szovjet6rdekszf6rdt".A Szovjetuni6r6szvdteleteh6tsohasemkeri.iltsz5ba
komoly formdban.Marshallbe is jelentette:,,B6rmelyikorszdgban,amely a
v6lasztdsokon
a kommunizmustsegiti hatalorilra,azonnalmeg fogjuk sziintetni az Eur6pai UjjddpttdsiProgram dsszesj6t6tem6nyeit."Ez f6leg Fransz6lt,de 6rthetettbel6leeg6szKelet-Eur6pa
ciaorczlgnak6s Olaszorsz6gnak
is. Teh6t Szt6lin Kelet-Eur6pa-politik6jdtsokkal ink6bb a pillanatnyi fejlem6nyek fo,rm6lt6k,semmint egy el6re kidolgozott doktrfna.Mindezzel az
Egyesiilt Allamok ugyanakkorMoszkva tudt6ra adta, hogy Kelet-Eur6pa
tekinthet6.A KGST 1949-esl6trehovlg&vflnyesenszovjet6rdekszf6r6nak
egyiittmriktjddsszintj6nis demonstzdsaBv6pa kett6szakaddsdt
a gazdas6gi
r6lta. A centrum6s f6lperif6ri6jakatonait6renis ellens6gk6nthat6roztameg
1955-osmegalaonmag6t,amit a NATO 1949-es,majd a VarsdiSzerzddds
kftdsa igazin egy6rtelmfien jelzett.
A Marshall-terv,,tri.ikkje"ut6n a szovjetvezetdsnyilv6nosanis deklardlta
priorit6s6t a kelet-eur6pait6rs6gben,megkezd6ddtta kommunistap6rtok
a t6rs6gszovfelk6szit6sea ,,proletari6tusdiktatrirdjdnak"megval6sftdsdra,
jetizfllilsdra Tril a szovjet megsz6ll6egys6gek6s int6zm6nyekszerep6n,a
fordulat els6 szervezetimegnyilv6nul6saa Kominform l6trehoz6savolt.
1947 szeptember6ben
a lengyelorszdgiSzklarskaPoreb6banformailag csupdn egy informdci6scentruml6trehozds6r6lvolt sz6,val6j6banegy rij szervezetikoordin6ci6skdzpontalakult meg a legnagyobbtitoktartdskdzepette.
megfogalmaS ha nem is a publikus, de az eredetiZsdanov-refer6tumban
z6dotta Sztdlin 6ltal tdmogatottvagy tal6n el6szdr filtaladeklar6lt,,kdt t6bor" koncepci6ja.Ez egyfel6l ,,a demokratikus,antiimperialista6s antifasisztaorsz6gok,a n6pi demokrdciaorszilgainaktdbor6t",m6sfel6l ,,az imjelentette.Sztdlin6s a szovjet
perializmusorsz6gainak"megktilonbtiztet6s6t
vezet6steh6t ddntott arr6l, hogy a kelet-eur6paiorsz6gok6s a Szovjetuni6
kapcsolataitegy gazdasilgi6s politikai blokk r6szek6ntkezeli.
M6r ekkor felmertilt a kulisszdkmdgdtt,hogy Sztdlinigencsakel6gedetlen a jugoszlfv vezetdstrils6gosanauton6m6s kdvetel6z6(t6bb segftsdget
ig6nyl6) magatart6sdval,
de a francia 6s az olaszkommunistap6rtot is elmarasztalta,mert azok megit6l6seszerint nem l6ptek fel kellS er6llyel a
Marshall-tervellen, magyardn,,,tfls6gosan"is saj6t elk6pzel6seikszerint
kfv6nt6k politik6jukat megformdlni,amelyeketk6s6bba,,szocializmushoz
vezett nemzeti ft" modelljek6ntszeml6ltek.Az amerikai kiilpolitika fgy
viszonyult a szovjet-j u goszlfv konfliktushoz,hogy igy ekezettJugoszl6vi6t
mint a n6pi demokrdciik vonz6 p6ld6jdtrekl6mozni.Nem vdletlen, hogy
p6ld6ul Magyarorszdgon
koncepci6sperek f6
az 1949-benmegrendezett
v6dlottja,Rajk ,,ajugoszldvimperialist6kiigyntlkek6nt"ismerteel ,,bfineit".
A szt6lini ki.ilpolitikadiktatorikusjelleg6b6l fakad6 els6 nagy kudarc a jugoszl6v konfliktus volt, s a Szovjetuni6nagyhatalmi6rdekei is kiz6r6lag
s6relmeketszenvedtek.Semmilyenpozitiv hozaddkanem volt.
A szovjetekaz ameikaiakerej6ta koreaihdboril (1950-1953)els6 peri6dusdbanm6r teljesnagysdg6ban
megtapasztalt6k.
Ugyanakkoraz is kideriilt, hogy a k6t vildghataloma magakonfliktusaitregiondlismederbentudja
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tartani, s egymdskdzbtt k6pesekaz lrdekszfdrdkatkijeldlni. A szovjetuni6
e tapasztalatoknyom6n a bdkdsegymdsmellett dl€s politikijdt hirdette meg,
amit m6r szt6lin megel6legezett,
amikor 1952-benkijelentette:a harmadik
vil6gh6borf elkeriilhet6.ugyanakkorez a rendez6sielv Mao ce-tungnak€s
a kfnai vezet6snekegy rijabb ok volt arra, hogy feliilvizsgdlj6k a szovjetuni6hoz ffrz6d6viszonyukat.A szovjetuni6m6s szempontb6lis veszfteite
hdborfn. Egyfel6l a korldtozott katonai beavatkoz6sellen6reis a szovjet
embervesztes€g
299 tiszt 6s katona,335 lel6tt reptil6g6pvolt, nem sz6fva
arr6l, hogy veszitett6zsiaibefoly6s6b6l.Mdsfel6l az dzsiai-+sendes-6ce6ni
r6gi6ban a Szovjetuni6 szdmdrakedvez6tlenfolyamatok mentek v6gbe,
amennyibenez a hdboriumeggyorsitottaJap6n6s Amerika k6zeled6s6t,a
sEATo, a d6l-kelet-6zsiaikatonai-politikaisz6vets6gl6trejott6t (1954),
amely Eszak-Korea,Kina 6s a Szovjetuni6ellen irr{nyrilt.
-A szovjetvezet6sa II. vildghr{borfbanszovjetfegyvereser6velelfoglalt
6s felszabaditottteriileteketa megosztottKorea6s Vietnam6szakir6szeivel,
valamintKfnidvalegyiitt m6r egys6gesrendszerben
szeml6lte,amelypolitika
r6szbenoka volt annak,hogy szakft6srakertilt sor Jugoszlilvifvai (k6s6bb
Kindval). Tito ugyanis- meghatil'rozott
6rtelemben- hasonl6angondolkodott, mint Szt6lin: a pafiizinok 6ltal fegyverrel felszabadftottteriileteken
6rv6nyesulj6n az 6 akarata.Amikor 1949 v6gdnMao sztdlin 70. sziilet6snapjdrahetekreMoszkv6ba lrkezett, a szovjet-kfnai konkurenci6t m6g
elnyomtaaz amerikaitrilsrillyal szembenisz6veis6gig6nye.,4m k6ts6gneri
lehet afel6l, hogy Sztdlin akkor mi{r az egyk}zponttrszocialistavild[rendszerbengondolkodott.szdmdraa hidegh6bortilogik6ja azt jelentette,trogy
a h6borriut6ni pozfci6it, ,,Jaltdt" mindeni{ronmeg kell megv6denieegy,iz
amerikaivalosszenem m6rhet6gazdasdgra
t6maszkodva.
A szovjetkiilpolitika a szeg6ny-gazdag
ellentdt alapjdnakartamegteremteni az elmaradottorszdgoknaka ,,fejlett" gyarmattart6kkalszembeni6szszefog6si{t.
De a vil6g elnyomott6s gyarmatin6peinekharc6t(,,antiimperialista front") rigy k6pzelteel, mint a Szovjetuni6dt:ezt az eg6szmozgalmat
a szovjetek(Szt6lin)ir6nyftandkMoszkv6b6l.A tort6nelemazonban- 6ppen
az egyenl6tlenfejl6d6s ,J6rv6ny6nekengedelmeskedve"
- m6g a diktatorikus berendezked6sekben
is a regiondlis6s nemzetisaj6tszerfisdgeket
6llftotta
el6t6rbe,amelyekr6l sztdlin sem vil6gos elk6pzel6sekkel,
sem kell6 ismerettel nem rendelkezett.
HELYREALLITAS
Es ELZARK6ZAS
A szt6lini diktatrir6b6lkivezetl ft, amelyrevdgiil is a szocialistaorsz6gok
l6ptek az 50-es6vek kdzepetdjdn- megint csakellentdtbenaz eredetilJgitim6ci6sideol6gi6val-, nem a szocializmusba
vezetett.Az,,utol6r6smerkantilista strat6gii{i"(wallerstein),amelyekn6la Szovjetuni6ds sz6vets6gesei kiktitdttek, v6gs6soronaz elkiildntilt biirokratikuJstruktfirdk6s privilegizfllt r1tegektril6l6s6nekrij, ,,korszerfisitett"eszk6zeiv6v6ltak. A szt6lin
hal6l6tkdvet6 szovjet,,liberaliz6l6ssal"
szembenkipr6b6ltalternatfv6k,mint
pdlddul a kinai kuhurdlisfonadalom. egy feliilrll szewezettbi.irokratikus
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diktatfrdvd torzult, az 6nigazgat6ihagyomdnyokat
feltdmaszt6magyarmunpedig a r6gi ,,feuddlkapitalista"
k6stan6csok
ellenforradalmier6t6r6s a szt6linizmus szoritdsdban
hunytakki. A jugoszlfv 6nigazgat6ikfs6rleta nyugati
nyom6s6s ahazaibiirokrdciaflldozatalett. A,,merkantilista"megolddsgy6kerei azonbanmi{r Szt6lin 1951-esmunk6jdban(A szocializmuskbzgazdasdgi probldmdi a Szovjetuni6ban)kdrvonalaz6dtak,
amennyibena piac 6s a
piaci 6sztdnz6ka szocializmuskateg6ri6ik6ntdefini6l6dtak.Am a hdboni utr{n
egy ideig sz6 sem volt m6g semmilyenpiacr6l,semdemokrdciflr6l,sem6nigazgat6sr6l.A 30-as6vek egyfajta prolong6l6sakiirvonalaz6dott,ami pedig a
szovjetlakossdggy6zelmesrem6nyeinekalapj6banmondottellent.
A szovjet gazdasdghelyzetea hdborf utdni els6 dvekben- az ismert
srilyosvesztes€gekt6l
eltekintveis - rendkivtil iisszetettvolt. A nemzetij6vedelemtermel6se,amely az l9l3-ast 100-nakv6ve 1940-rem6r ellrte az
553%o-ot,I945-re - a felszabadftottteriileteken 1943 6ta foly6 rijj66pft6s
ellen6re - 445%o-raesett vissza. Ezen beliil azonbana h6borfs 6vekben
tov6bbi sz6mottev6,eredetilegnem tervezett6tcsoportosit6st
kellett v6grehajtani a termel6sieszkdziik gydrtdsajavira, a fogyasztdsicikkek el66llit6sdnaka rov6si{ra.Mig az el6bbi szektortermel6seugyanebbenaz id6szakban 1340%o-16l
I5Q4Vo-ra
n6tt, a fogyasztdsicikkekd460%o-161
273Voqaesett
vissza.Jelent6s,ut6bb messzirehat6 v6ltoz6skdvetkezettbe viszont az ipar
teriileti elhelyezkedds6ben.
Az Uri{lon trili teriiletekreevakudltipari tizemek
r6v6n a keleti teri.ileteken(az Urdlban,Nyugat-Szibdriilban,
Kazahsztdnban
6s Kdz6p-Azsidban)1945-bena termel6sszinde 2,8-szorosan,
az addig els6sorbankatonai c6l6 neh1zipariiizemekben6,6-szorosanhaladta tirl az
1940. 6vit. Az a dbnt6s,hogy a kitelepftettiizemeketrdszbenvagy eg6szen
fj telephelyiik6nmfikddtetik tov6bb, a rdgieketpedig eredetihelyiikdn rijj66pftik, nagy er6ket kdvetelt,de sokat igdrd tdvlatokatvillantott fdl.
A mezdgazdasdg
helyzetea falvak leromboldsa,az 6llat6llom6ny6s a
g6pekpusztul6sa,
elhurcol6sa
kdvetkezt6ben
nagyonsrilyosvolt. A kolhozok
tdbb mint 2o7o-aa h6borriel6tt alig kdrh6rom 6vvel alakult,6s az alacsony
beszolg6ltat6si
6rak kdvetkezt6bennem tudott meger6s6dni.A gyeng6ntermel6 gazdasdgokszdmaa neh6zhdborris6vek nyomdnniivekedett.A legf6bb term6k,a gabonaf6l6ktermeldse1945-benaz 1940.6vinekcsaka fel6t
6rte el. Ezt is csak a keleti kdzt6rsas6gok,
dltaldbana meg nem sz6llt teriiletek ndvekv6 teljesitm6nyetette lehet6v6.Ilyen k0riilm6nyekkdz6tt fenn
kellett tartaniaz llelmiszerekadagol6sdt.
jelenTov6bbimegpr6b6ltat6sokat
tett, hogy a lak66pi.iletek
t6megesmegsemmisi.il6se
kdvetkezt6benszdzezrek
szorultakfgy-ahogy lakhat6v6tett romosdpiiletr6szekbe,
ftlld alatti odrikba.
Az Allami HonvddelmiBizottsdg(Sztr{linnalaz 6l€n)mir 1945m6jus6ban
hat1'rozatot
hozotta gazdasig,mindenekellttaz ipar b6k6sv6g6nyokraval6
j elent6sen
6t6llit6sdr6LMegkezdt6ka hadseregnagymdrt6kfileszerel6s6t,
csokkentett6ka katonai kiad6sokat.
A b6ke6llapotokraval6 6tt6r6sellentmond6sosan
ment v6gbe.Szabllyozt6k a munkaid6t,megsziintettdka kbtelez6tril6rr{krendszerdt,amely a h6borri alatt a munkaid6igen nagy arinyi ndvel6s6tis lehet6v6tette.Az Al-
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lami Tervhivataltmdr L945 nyarin megbiztdkaz (tjabb,IV. iit6vesterv kimegszi.intett6k
az Allami Honv6delmiBizottdolgoz6s6val.Szeptemberben
sdgot, 6s int6zkedteka szab6lyoskormi{nyzatifunkci6k helyre6llitds6r6l.
Mindez azonbankor6ntsemjelentettea politikai rendszermfikodds6neksz6mottev6 fitalalcttdsdt;
val6j6bana harmincas6vekbenki6pitett int6zm6nyrendszerhez6s korm6nyzatim6dszerekhez
t6rtek vissza.
Az tjj66pit6s id6szakdbantov6bbra is a h6borfs dvekbenalkalmazott
a hriszas6vek
kolossz6lism6retfi kdzpontosft6s6tj6t jdrtdk1,a gazdasdgnak
vdge 6ta 6lland6annovekv6 centralizdci6ja(az I94I-1945-ds peri6dust6l
A termel6sitervbe6s a gazdas6gi
eltekintve)ekkor 6rte el a csricspontj6t.
mutat6rendszerbe
fdlvett term6kekszdmaL947-reaz 1939-1940.6vinek a
k6tszeres6re
emelkedett,ekkor 1637,1950-repedigm6r 3390megnevez6st
tartalmazott.A Tervhivatalszigorrianellen6rizteaz flgazatiminiszt6riumok
tev6kenys6g6t,
instruktoraiszemmeltartottdka tervekkdzvetlenvdgtehajt|kUkihaszn6l6s6t
s6tk6zt6rsasdgi,
terUleti6s keriiletiszinten.A kapacit6sok
lon feltgyeleti szervellen6rizte.
is. A h6borriokozta sriEr6sen centralizflltdka munkaer6-gazdilkod6st
lyos szakemberhidnyt
azzal pr6bdlt6kellensrilyozni,hogy a gazdasdgiszakemberekklpzlslt kdzt6rsas6gonkdnt
kdzpontilagir6nyftott6k;ktilon foglalkoztak a legf6bb ipardgak,a kiemelt 6pftkez6sek6s a vasriti sz6llit6sk6derprobl6m6ival.
A gazdasdgmunkaer6-tartal6kdnak
egy bizonyosr6sz6tvflltozatlaui az
dllambiztonsdgiszervekdltal fogva tartott politikai 6s kdztdrv6nyeselft6ltek
milli6s nagys6grendfittimege,a t6borlak6kalkottdk. Olcs6 munkaerejtiket,
tovdbbrais sz6mit6sbavette a fels6
szintekorl6tlanmozgatdsilehet6s6giiket
vezet6s,fontos szerepet6s ehhezm6rt hatalmatbiztositvae munkahadsereg
k6zbentart6inak,mindenekel1ttaz illlambiztons6gf6ntik6nek,Berijdnak.A
hdborf befejeztdvela rabmunkaminden6sztdnz6jemegsziint.Tijbbe keriilt
a t6borok fenntartdsa,mint amennyita foglyok termeltek.
A GULAG a hdborriv1g€ntdbb mint 50 l6gerrelrendelkezett,amelyek
akkoribantdbb mint 660 altdbort6s tdbb szdz telepetfoglaltak magukban.
Ez a tdborrendszer
akkort6jtmintegym6sf6lmilli6 embert,,foglalkoztatott".
A Legfels6Tan6cs1945.jrilius 7-i rendelete,amelya gy6zelemalkalmdb6l
amneszti6thirdetett,alig 6rintettea GULAG-oI. S6t 1945-ben:6n.ellendrzfi-szfird t6borokat6lltottak fel a n6met hadifogs6gb6lhaza1rkezf szovjet
dllampolg6roksz6m6ra.L946-t6la GULAG fogolyl6tszdmagyorsann6vekedett,ami szervesendsszekapcsol6dott
a negyedik6t6vesterv emlftettfeladataival.1947-benk6zel 2,5 milli6 rab dolgozotta GULAG t6boraiban.
A helyre6llft6snagy 6pitkez6seiut6n 1949-benr6szlegesamneszti6rakeriilt
sor.K6s6bb,Sztdlinhaldlaut6n gyorsultfel a t6borlak6kl6tsz6m6nakcsdkkendse,ami dsszefiiggottazokkal a hatalmi harcokkal is, amelyek sor6n
v6giil a rettegettbeliigyminiszter,Berija maradtalul (mint ,,imperialistaiigynoktjt" 1953jrilius6bankivdgezt6k).A GULAG int6zm6nye1953-banmegszfint. A ktjvetkez66v 6prilisdraa tdborlak6klltszdma a fel6re (a kb. 2,5
milli6r6l 1,36milli6ra) csdkkent.
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Berija Szt6lin
l6ny6val,
Szvetlan6val
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1945 ut6n a hdborriskdrtilm6nyekkOzott sze%il{l6dottmez6gazdas6gi
[zemek - ahol ezt a termeldshelyi adotts6gai,a v6rosok ktizels6ge6s a
- kezdteker6rekapni.Tagjaik,kihaszpusztft6skisebbm6rt6kemegengedte
jelentek meg
ndlva a nagyar6nyf6ru6hs6get,
ndvekv6term6kmennyisdggel
a kolhozpiacon.Ennek az &dekdbensok helyi.ittegy6ni haszn6latbavettek
kozos kolhozf6ldeketis. Ez a jelenslg azonban6tmenetinekbizonyult. Az
1946-ospusztft6 szdrazsdgaz ell6t6st6s a fogyasztdsicikkek gy6rtdsdtis
srilyosan6rintette. 1946 szeptember6ben
az SZK(b)PKB 6s a Minisztertan6cs kdztjs hatdrozatbanit6lte el ,,a kolhoz-mintaalapszabfllyzat
megs6rt6s6t", a ktrzdsfoldek,,elherddldsdt",
ezzel
,,a kolhozvagyonfosztogat6s6t",
mintegya szabadabbgazdillkoddst
tdvefelel6ss6az 6ruhi6ny6rt.A hatdrozat
a minta-alapszabfllyzat
megs6n6s6tdllamellenescselekedetnek
min6sftette,
amelyet szigorriankell biintetni. Ennek eredm6nyeklnta haztdji gazdas6gokb6l piacra kertil6 6rutdmegjelent6sencsdkkent,az ellfitdsism6t visszaesett.1947febru6rj6banegy fjabb KB-hatdrozataz osszesfontosabbtermel6si mutat6 (az egyesndv6nyfajtdkvet6stertilete,
term6shozama[!],
az 6llat6llomdnyfajtek szerintihozama,a traktorralv€gzendl mez1gazdas6gi
munkdk megoszl6sa)r6szleteskdzponti megtervez6s6t
irta el6. Mindkdt hat6ro-
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zatbanb6ven esett sz6 a kolhozdemokr6cia
biztosft6sdr6l,a val6s6gban
azonbanezeka jdrdsi tan6csok6s a helyi p6rtszervekkicsinyesgydmkofdl6tt, szintenull6ra redukdlvatagjaik
d6s6teredmlnyeztlk a gazdasdgok
anyagi 6rdekelts6g6t.Rdszbenezzel frtggdtt 6ssze,hogy mfg az ipar
1948-ban- igaz, el6nytelenebbszerkezetben- mdr trill6pte a hdborri
el6tti termel6siszintet,a mez6gazdasdg,
amely bizonyosvonatkozdsokban csak m6rs6keltenhaladtameg a forradalomel6ttit, m6g 1949-benis
csak megkdzeliteni tudta azt.
Az 1946janudrjdbanmegkezdettIV. dtdvesterv irdnyelveit a Legfels6
Tan6csk6sve,csak 6v kdzbenfogadtael. Kezdetikoncepci6ia mez6gazdasdg fejleszt6sdnekakartak els6bbs6getbiztositani a kolhozfalvak modern
agrov6rosokkdfejleszt6sdvel.A volt Hitler-elleneskoalfci6 hatalmaikdziltt
egyre inkdbb mutatkoz6fesziilts6gekf6ny6benazonbanmindink6bb azok
elgondol6saikerekedtekfdliil, akik a gazdasiggyorsftottfjj66pit6s6thelyezt6k a terv kbz6ppontjdba,a nehlzipar szerepdnektrilhangsrilyozdsdval.
Maga Szt6lin,aki - mint utaltunkri - egyideig bfzott valamilyennyugati
anyagi tdmogatdsban,
ezzel egyidejfileghajlott arra, hogy minden esetre
felk6sziilvea feszitett fejleszt6smellett d6ntsdn.Mdr 1946 elej6n, egy
v6laszt6sibesz6ddbenazt a c6lt tfizte a szovjet n6p el6, hogy az orcz|g
bel6that6id6n beliil 50 milli6 tonnanyersvasat,60-60 milli6 tonna ac6lt
6s k6olajat 6s 500 milli6 tonna szenettermeljen,biztosftvamagft,,minden meglepetdsellen".
Bz a beilllitottsdgaa hidegh6bordkibontakozdsdval
m6g sz6ls6sdgesebb
formdkat 6lt6tt. Egyre kevesebbrealitdsdrz1kkelszeml6ltea Szovjetuni6
bels6 tartaldkaib6l kibontakoztathat6fejl6d6s lehet6s6geit.Ezzel fiiggdtt
6sszeaz 1948-bankidolgozott fn. term6szetiltalakit6tervek kibocs6t6sa.
Nagy kiterjed6sfierd6sv6d6tivezetekkialakft6sdt,csatorndk,vizi er6miivek
6s nagyszab6sri
folyami viztdrol6k6pft6s6tirinyoztdk el6 a Szovjetuni6eur6pai r€sz9nekkiterjedt tlvezeteiben.T6vlatilag enn6l is messzebbmen6
terveketd6delgettek:ekkor vet6ddtt fdl a szib6riaifoly6k foly6sirdny6nak
megvflltoztat6sa,
s a tiirkm6nf6csatorna6pit6sdnekk6s6bboly nagy bajokat
okoz6 tervezete.Mindezekhez a tervekhez az el€thetd j6l6t k€pzet6t tdrsitott6k. A,,nagy hadvezdr"sztdlini mitoszdhozmost a ,,flogykert6sz"legend6ja pdrosult.Az emlftett l6tesftm6nyekegy r6szdnek6pit€s6hezaz l95L1955kdzbtti V. 6t6vestervbenhozz6is fogtak.
A folyamatos6ruhi6nykdvetkezt6bena rubel infl6l6dott, ez1rt L947-ben
- a jegyrendszeregyidejfimegszi.intet6s6vel
- p6nzreformothajtottakv1gre.Az
egydnektulajdondbanl6v6 rtnzt 1:10, a takar6kbet6teket
3000 rubelig 1:1
ar6nybanvdltottdk be. Ez csdkkentettea forgalombanl6v6 p6nz mennyis6g6t,
egybenismdtmegcsapolta
a fogyaszt'{st.
Ezt csakr6szbenellensflyoztaa kiskereskedelmi6raknaka reformot kis6r6 tdbbszdrilesz6llit6sa.
A IV. 6t6vesterv teljesitdsem6r mag6nviselte a hidegh6borfteljes kibontakozds6nak
a b6lyeg6t.Az ipar teljesftette,n6mely hadifontoss{gfi69
tril is teljesitette az el6fufinyzatot;a mezdgazdasdg
6s a fogyaszt6sicikkek
gydrtisaviszontelmaradta vdrakozdsokt6l.
Enneka kdriilm6nyneka lakos560

sdg szdmdrakedvez6tlenhatdsakiildndsenakkor m6rhet6fdl, ha a demogrdfiai fejlemdnyekkelvetjiik 6ssze.A lakossdg6sszl6tsz6ma
ugyan aborzalmash6borfsvesztes6g
nyom6naz 1940.6vi I94 milli6t m6g 1950-bensem
6rte el (178 milli6), az ell6tand6v6rosi lakoss6gszdmaazonbangyorsan
n6tt. A hdborf ut6ni 6t 6vbenm6dosulta v6rosi6s a falusi lakoss6gardnya:
mfg 1940-benaz el6bbi 33, 1950-benm6r 39%o-ot
tett ki. Amez6gazdas6gi
foglalkoztatotts6ga falun lak6k kdr6ben is csiikkent, a paraszts6gnak
az
dsszlakoss6ghoz
viszonyitott arfinydbanpedig ekkor dllt be a fordulat, h6nyada 54-161
487o-raesettvissza.A gyors,felemdsurbanizdci6ellen6rea
legn6pesebbb
tdrsadalmicsoportegyel6rea kolhozparaszts6g
maradt,1950ben 109milli6 f6vel.
Kiildnlegestdrsadalmiprobl6m6knehezftett6k- a hdborriel6est6j6nlezajlott terjeszked6ssor6n,illetve a hdborf vlg1n - a Szovjetuni6hozcsatolt
tertletek lak6inak 6letdt.Ezekbena kdrzetekben(Moldva egyesr6szein,a
balti 6llamokban,Kdrpiltaljdn 6s Kdnigsberg- oroszosftottnevdn: Kalinyingr6d- vid6k6n) a h6borriut6ni 6vekbenzajlott le a tulajdonviszonyok
hozzdigazit6sa
a Szovjetuni6m6s r6szeinuralkod6 6llapotokhoz.A kolhozosft6st6s a v6rosikistermel6kt6mdrit6s6tvagy felszdmol6sdt
itt is kiterjedt
er6szakc
selekm6nyekkfs6rt6k.
Mikozben iizemek,utak, hidak ezreit6pitett6kfjj6, 6s l6tesitettekrijakat,
a lak6s6pit6sre6s karbantart6sra
minim6lis iisszegjutott. Bdr a lakbdreket
6s a kdzizemi dijakat ennekmegfelel6enigen alacsonyszintentartott6k,a
nyomaszt6lakdskdriilm6nyek(ttrbbszdrdstdrsb6rletek)m6g sokdigrengeteg
baj forrds6v6lettek az emberekmindennapi6let6be!n,
b6s6gest6m6t szolgilltatvaaz irodalom drdmai6s szatirikusmfifajainak.
Az 6letktiriilm6nyekellentmond6sos
alakuldsaiura utal, hogy a vezet6s
lrzlkelte ugyan a lakoss6gotsfjt6 szfik6lkod6st6s szegdnys6get,
meg is
pr6b6ltvalamittenni ellene,de kordntsemvolt alaposankidolgozott,Osszefiigg6 elk6pzel6sea nagyszab6sri
tervek tdrsadalmit6vlatair6l. T6bb mint
184 milli6 n9gyzetmlterlak6s 6piilt. Az 6llam a falusi 6s a ktlteriileteken
616munk6sokegy6ni hd.zlpitlsdtis t6mogattaingyen telekkel, kedvezm6nyes 6pit6anyaggal.Mikdzben a kolhozparasztokhdztilji gazdas6gaitmegnyirb6ltr{k,1948-ban19 milli6 munk6snak6s alkalmazottnak
volt konyhakertje, ahol - ha erre a kdrnyezetlehet6s6get
nyrijtott - dllatot is tarthattak.
Ezeketa kedvezm6nyeket
ut6bb megsziintett6k.
Az ijjfi€pitds dveibena lakoss6ga n6lkiil6z6s6s a srilyos vesztes6gek
ellen6rederfildt6ssaltekintett a jdv6be, rigy v6lte, hogy a szenved6sek
ut6n
valamijobb kovetkezik.Bdr a megtorldsa h6bordalatt semszi,inetelt,
a nagy
tdmegeksz6m6'ra
az agresszi6s
fenyeget6s6rnydk6bankev6sb6volt 6rzdkelhet6.A frontr6l haza1rkez1k6s az otthonigy6ztesekbizonyosbiiszkes6ggel
6s nosztalgi6valviszonyultaka hihetetlen6vekhez,ami a jdv6re vonatkoz6
elk6pzel6seiket
nem ingattameg: a rendszeralapjaitnem k6rd6jelezt6kmeg.
A kdnyszermentes,
nyugalmas6let irdnti v6gy volt tal6n a legjellemz6bb
6letdrz6s:biztons6gegy csal6dkereteikiiztjtt vagy a gy6,rban,a frontharcosok szdvets6g6ben,
netdn a p6rtban.A h6sbk h6sdk akartakmaradni,nem
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dldozatok.Az ellenzlki gondokod6s,a ,,m6sk6ntgondolkod6s"a perif6ri6ra
szorulvalltezett, 6m az fjj66pft6s lendiilet6tez semmik6ppensem befoly6solta.A rendszerszil6rdnakl6tszott.
A h6borf kritikus h6napjaibannagysz6mrielft6ltet6s szdmfizdttethoztak vissza,hogy ftiltdlts6k a hadsereglegdnys6gi,s6t parancsnoki6llom6ny6t. A rendkiviili helyzet itt-ott flllazitotta a diktatrira monolitikus
hatalmi sztived6kdt.Err6l az 6lm6nyr6la memo6rokis besz6molnak.A b6k6re val6 6tt6r6sazutdnnemcsakpozitiv 6rtelembenvetett v6get a rendkfviili dllapotoknak.
AZ ANTIKOZMOPOLITA KAMPANY

- mint dbrdzoltuk- a Szovjetuni6baner6teljes
E ttirt6nelmi szakaszban
formdt dltdtt az elzdrk6zds,amely mdr a h6borri v6ge fel6 kirajzol6d6
tendenciavolt. A Szovjetuni6izol6l6ddsdt6l6s a nyugatibefoly6st6lval6
egyidejfi- b6r egymdstkizdrnil6tsz6- fdlelema politikai vezet6stegyre
ink6bb a hatalmdbakerftette. A hidegh6borrikibontakozdsdnakmegfelel6en a szovjet szellemi-politikai6let egyre inkdbb befeld fordult. Ennek
ideol6giai-politikaimegnyilatkozdsa
volt az :6n.antikozmopolita
kampdny,
az eluralkod6nagyorosznacionalizmus6s a vele egyiitt fellobban6antiszemitizmus is. Ez ut6bbi igen specifikus,m6gis bizonyos6rtelembentipikus
jelens6gnekvolt tekinthet6,
Term6szetesen
nem az azigazi k6rd6s,hogy Szt6linszerette-e
a zsid6kat,
vagy nem, hanemaz, hogy politik6jr{banmik6ppenkdzelftettemeg a zsid6k6rd6st a kiil6nbbz6 tdrt6nelmi szakaszokban
6s szitu6ci6kban.A zsid6k
szdzezreinek
evaku6l6saandci genocidiumel6l a m6rleg pozitiv serpeny6j6be tartozott,ha arra gondolynk,hogy a vil6g vezet6polgdri demokr6ci6i
- mindenekel6ttaz EgyesiiltAllamok 6s Anglia, hogy Svr{jcot,amely a n6ci
N6metorszdggal
kollabor6lt,ne is emlftsiik - milyen kevesettettek a zsid6k6rt a h6borf alatt. (Ismert,hogy a svdjci bankokelfogadtdka n6ci N6metorsz6gt6lfizet6si eszkozk6ntazokataz aranyrudakatis, amelyeka hal6lt6borokban elem6sztettzsid6 illdozatok szij6b6l kit6pett aranyfogakb6lk6sziiltek. Vagy utalhatunkarra is, hogy az USA partjaihoz €rkez6haj6kat,
amelyenzsid6 menekiiltekutaztak,visszafordftottdkaz amerikaihat6s6gok.
Nem mell6kesaz sem, hogy a hdboni ut6n a nr{ci bfindsiiketfelhaszndlt6k
amerikai szolg6latban,f6k6pp Latin-Amerik6ban.)
jelent6sm6rt6kbena Zsid6
1945 ut6n a Szovjetuni6bana ,,zsid6k6rd6s"
AntifusisztaBizottsdgtevdkenys6ge
ktiriil krist6lyosodottki. Sztdlina bizotts6gl6trejOtt6tmint kiilpolitikai eszkdztszemldlte,amelyt6mogat6sttud szerezni a Szovjetuni6h6borriser6feszitdseiszlrmfua.A bizottsdgnakval6ban
sikeriilt a nemzetk6zikdzvllem€nyt,,proszovjet"
iri{nybahangolni6s a nemzetkdzizsid6 szervezetekszimpdtiiljiltis elnyerni.
A ZSAB k6s6bbi sors6talapjdbanbefolydsoltaaz a koncepci6,amely
m6g a 20-as6vek elej6nkeletkezett:a ,,krfmi terv". Ujra felmeriilt, hogy a
h6borri ut6n Birobidzsdn helyett a Krimben kellene berendeznia ,zsid6
nemzetiotthont".
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A felmelegftett6tlet egy 1944.februdr I2-i keltezflsfi,Molotovnak cimzett lev6lben tdrgyiasult, amelyet - m6sokkalegyiitt - Mihoelsz, a hfres
zsid6szfn6szirt al6.Februdr15-6nSzt6linnakis elki.ildtdka levelet,amelyben a cinonistamegolddssal
szembena zsid66llamis6gSzovjetuni6n
beliili
l6tesit6s6hez
k6rtek tdmogatdst.Ez az igy is, mint annyi mds fontos szovjet
esem6ny,a ki.ilpolitikai dsszefi.igg6sek
kontextusdbakerillt.
j6tszottegy mdsikt6ny
Szt6linantiszemita
fordulat6ban
azonbanszerepet
is, amely meger6sftetteazt az elhat6roz6s6t,
hogy el6bb vagy ut6bb lesz6moljon a Zsid6AntifasisztaBizottsdggal,
amelynem kulturdlis-propaganda
munk6val,hanem- figymond- ,,zsid66rdekv6delemmel"
foglalkozik. Erdemesmegjegyezni,hogy a kommunistap6rtbana hdbonispusztul6sellenlre 1946.janu6r elsej6na zsid6k ardnyameghaladtaaz 6sszp6rttags6g
3,65%o-6t,
mfg a lakoss6gonbeli.ili ar6nyakb. I,5Volehetett.Emellett az
antihitleristakoalici6 orsz6gaiban
is er6s volt a nemzetkdziszolidarit6sa
zsid6s6ggal,amit mint politikai er6t Sztdlinnaksz6mftdsba
kellett vennie.
A legfontosabbtdnyez6azonbanaz volt, hogy Sztdlindiplomdciaielk6pzel6seibena Kiizel-Kelet fontos szetepetjStszott:egy szovjetbardtzsid6 6llam
l6trejott6tszerettevolna eldrnilzrael Allam kdp6ben.
A fentebbleirt nemzetk6zielszigetel6d6s
kdzeg6benism6t megkezd6ddtt
a 30-as 6vekre eml6keztet66bers6gikamp6ny,s ennek f6ny6bena kiils6
t6mogal4sra
szdmit6zsid6ktdrekv6seiis m6smegvil6gitr{sba
kertiltek.A,,Nyugat el6tti hajb6kol6s" v6dja azonbancsak akkor 6rintette szervezetilega
ZSAB-ot, amikor Szt6lin megtapasztalta
az fij izraeli 6llam politik6j6t. Uldoz6simdni6j6tk6ts6gkfvi.iler6sftett6kaz olyankoholt tigyek, mint p6lddul
egy ,,amerikai-cionista
bsszeeskiiv6s"
leleplezdse,
amelydsszeeskiiv6s
6llit6lag kozvetleni.ilSzt6lin6s csalddjaellen ir6nyult.Ez a ,,leleplez6s"
szolgflltattaSzt6linnaka kdzvetlenokot vagy inkdbb tirtigyet arra, hogy megszabaduljonMihoelszt6l,majd mag6t6laZsid6 AntifasisztaBizottsdgt6lis.
A k6t vildghatalomvezet6ipontosanfelm6rt6kIzrael Ailam strat6giaijelentfsdgdt a Ktrzel-Keleten.Az angol oroksdget6tvenniszdnd6koz6Egyesiilt
Allamok Szovjetuni6fdldtti 6ri6si anyagi-p6nziigyifdl6ny6thamarosanpolitikai-strat6giaifol6nny6 transzformdlta6ppenaz izraeli 6llam tdmog.atdsa
sor6n. 1948.m6jus 14-6na Szovjetuni6ismerteel els6k6ntlzrael Allam
l6t6t, az arab katonai t6mad6sidej6n pedig Izrael Csehszlov6ki6n
keresztiil
jelent6skatonaisegfts6get
a Szovjetuni6t6l
kapott.
Golda Meir Izrael rendkivi.ili6s meghatalfl'nzottkovete szeptember3-iin,
a zsid6 rij6vkor Moszkv6ba€rkezett.Kdsztlnt6s6rea moszkvai zsinag6gdnill
spontdnulnagy tomeggyfilt 6ssze,a jelent6sek15-20 ezeremberr6lsz6ltak,
amit6la szovjethat6s6gok
m6rr6genelszoktak.Am enn6lj6val fontosabbvolt,
hogy Izrael Allam k6pvisel6jenem sokdighagytak6ts6gekkbzott a szovjet
vezet6keta tekintetben,hogy szi{muka az amerikaiakgrandi6zusp6nztigyi
ti{mogat4sa
fontosabbmindenkordbbiszovjett6mogau{sn6l.
Ism6tigazol6dott
ar6gitapasztalat:
a politikdbanne.sz6mits
ttilfua...A-szovjetuni6gaidasdgilag
nem vetekedhetett
iz Egyesiilt Allamokkal, hiszenAmerik6bannemcsin6ltak titkot abb6l, hogy Izraelt minden6ronmegtartjdkaz antikommunistaor-

563

sz6gokkozdtt.Henry Morgentau,a kor6bbi amerikaipdnziigyminiszter,
a
Joint igazgat6ja, az rzrael finanszirozilsiltv6gz6 korp^orr{ci6-ira"yitoiu
ii_
raeli l6togat6sasor6n 1948 okt6ber6benfdtreerthetetleniilk6z6ite:
,,Azt
akarom, hog-yaz eg6sz-v-il6g
megdrtse:ha Izraelbeneldrik a b6k6t, akior,
rigy v6lem,-hogyIzraerrei az Jgyetlen6llam a fOldktizi-tengeri
meden.6lgn:
lrglvl" rigy tekinthetiink,-minra kommunizmuselleni v6delem
szildrd bdzisdra." Ezzel.megkezd6ddtt usA leplezetlen gazd,asilgi
t6r_
,ry
h6dit6saIzraelben.A h6bor6ut6n a legl6tvdnyorubu
tuaur""tdtsdgtllenul
a Kdzel-Keleten6,rtea szovjet vezetdst.sziaun ettortajt hathrozta
el
mag6t a d6nt6 ldp6sre.
1948december6ben
Es
letart6ztattilka ZSAB teljes ve_
-l949janur{rj6ban
z6*ardt, Lozovszkijjal,.a.b-izot{s6g
elnok6velegyiitt. Es nyom6baniregindult a zsid6 drtelmis6giekiildoi6se, a ktiltin-btiz
6 vezetl testiiletekbdl,
hatalmi pozfci6kb6lval6 kiszorfti{sastb. A ,,cionistaosszeeskiiv6s',
gondolataszt6lint is haralmdbakerftette.r94g v6g6n-eg Molotov felesi!6t,
hemcsuzsinir is megvddoltilk,kiz6rt6ka p6rtbZl,s Kizahszi6n vatameiyik
tdbordbakuldt6k 6t 6vre sz6r6itllettel. 1949tavaszlnMolotov is kegyvesz_
tett lett, elveszftettekiiltigyminiszteri 6ll6sdt.rg4g janu6,rj6t6l
teljes ir6vvel
politikai Bizotts6jnur.J uieren dontijrtek
a ZSAB_pere.JVlagdnak
a
{r1*
a hal6losft6letekt":glg3ru]6r61. V6giil is a ZSABlbal osszefiigg6sben
110
embert ft6ltek el, kdziiltik 10 embert agyonl6ttek.Ezzel zirult
le az irn.
cionistaosszeesktivds
sz6gyenletes
pere.
Az emlftettantikozmopolitakampdnyv6gs6 form6j6taz ]on.orvosperben
6rte el..A-kampdnr
er tuao'"iany t"rut"t"i srilyos
1o16na szovjei r.urt,nr"a
vesztes6geket
szenvedtek1949-t6lkezdve.Hogy a hirhedt kamp6ny*ilo,
kezd6-dott
val6j6ban,azon lehet vitatkozni,ania pravda tgig.lunua, zs-i
szdmdbanmi{r szerepel.a-kateg6ria.
A szinhrizikrittkuiik egy antihazafias
csoportjdr6lcfmenmegjelentir6s tiikrdzte Szt6linsz6nd6k6tli ogy
az 6rtel_
misdget 6t6.llitsaegy olyan gondolkod6sra,amely hfven kifejezi:-a
,,Nyugat
a Go^nos?_s6g",
6s vele.szembensemmilyen-"gb6ktil6s nemiehetsegeJ.
flrhez-Szt6lingondolkod6sdban_a
megoldist up{rt- 6s 6llami uppuratus
tisztogat6sa,6tcsoportosit6sa,
rij odaad6k6derekkiemeldsekfn6lta.ivfind", u"on_
ban nem valamifdle nyflt dllami antiszemitizmuskeret6benzajlott,
hiszen
nem lehetejt,olyan vezet6szovjet 6llamf6rfit tal6lni, arciatrdr
lg52_benis
nyfltan v6llalta volna az antiszernitizmus
k6pviselet6i.
sem sztdlin,sem,aKdzpontiBizottsdgnim vdllalta,hogy magarendelje
el a kultur6lis 6s rudomdnyosintlzmlnylekbena tirriogurd-Jokat.
p6ld6ul a
m6r k6sz KB-d6nt6sta moszkvaizsid6-szinhLzbez6ris6r6l 6ttett6k
a Mi_
nisztertan6csmellett mfiktid6 mfiv6szetiuqlgk uizottsagan
oz. M€g a Kaganovicsr6l elnevezettbirobidudni illlami zs-id6szfnh6zaiisbecsukt6k,
ami a
szt6lini asszimil6ci6spolitika radikdlis v6gigvitel6r6ltun;rk;lott.
Az ame_
rikaiakkal val6 globdlis szemben6ll6s
j6tszott ,r"iep"t abbanis,
szerip-onda
hogy a t6vol-keletit6rs6gbenaz amerikaitipcsotat a birobidzs6n
i vezet1ket
tigy tfintettefol, mintha a cionistdksz6ll6sciinrfl6ilenn6nek.
Ezt kovet6enmegindultaz appariltusokon
belnli 6d6zkiizdelem,minde564

nekel6ttaz ir6sz6vets6gen
beltil a Fagyejev(az ft6sz6vets6g
elndke)6s seimonov(az ir6szdvets6gelnok6nekhelyettese)nev6veljelzettirdnyzatokk6zdtt. A ,zsid6 kdrtydt" pedigIlja Ehrenburgnakosztottaa sors Szt6lin k6zvetit6s6ben,aki a szovjet asszimildci6jegydben tudta 6rv6nyrejuttatni a
specidlisan,,zsid66rdekeket".Szt6lin amaga m6dj6nmindk6t (r6val szimpatizilt, de a mdgbtti.ikfelsorakoz6katigen elt6r6drdekekvezlreltlk. A harc
mindenkori 6ll6sdtSzt6lin ellen6riztea magahatalmi elgondoldsaiszerint.
Az antikozmopolitakamp6nybanmindenkia ,,megfelel6"hazafrasdll6spontot k6pviselte,6mnem azonosintenzitdssal6s tdrekvdsekkel.s mikOzbena
vezet5apparatcsikokhol az egyik,hol a m6sik tdborbantfintek fel, az egyes
szerkeszt6sdgekben,
szinhdzakban,tudomdnyosint6zm6nyekbena vezet6
munkat6rsaknemzetis6gi6sszet6tel6r6l
k6sziilteklist6k.
A tisztogat6sikamp6nykeret6bensok ezerzsid66rtelmis6gitbocs6tottak
el 6llds6b6lszertea Szovejtuni6ban.Acenzira meger6sft6se
sz6mostudomdnydgfejl6dds6thdtriltatta, mindez negativanlreztette hat6sdta honv6delmi 6s firkutat6siteriiletekenis. UgyanakkorSzt6lint- fiiggetleniilminden
- az foglalkoztattaa legjobban,hogy az appar6tusiharcantiszemitizmust6l
b6l vajon melyik csoportkeriil ki ,,trilhatalommal".A v6g6nm6r a Malenkov-Berij a-frakci6 visszaszorit6s6n
t6rte a fej6t.
szt6lin hatalm6nakegyetlenperi6dus6ban
semjelent meg a nyilv6nossdg
el6tt semmilyenhivatalosdokumentum,amelyantiszemita6rvekkeligazol{a
volna a sok ezer zsid6 6rtelmis6gi6s vezetl 6ll6sriszakemberelbocsdt6s6t
vagy egy6ltal6n,a zsid6kb6rmilyeniildtiz6s6t.Ebb6l a szempontb6ljellem26, hogy p6lddul m6g r952-benis nem egy helyenfelldpteka nyflt antiszemitizmus ellen.
Szt6linantiszemitizmusa
eredend6enlrzelmi alaprivolt, 6m a nyilvdnoss6gel6l j6l-rosszulelleplezettpolitikai antiszemitizmuss6
,,szublim6l6dott".
A Szovjetuni6banaz antiszemitizmusrij t0rt6nelmi formdja j6tt l6tre, az
appardtus-antiszemitizmns,
amelynektdrsadalmi-tdrt6nelmi
talajaa forradalom ut6ni viszonyokkozdtt sem tfint el, bi{r jelent6sm6rt6kbenelveszftette
gazdasdgihdtterlt. Mindenekel6ttaz appu6tusikonkurenciaharc,
a helyi 6s
ktizponti hatalmi elitek termelt6krijj6 saj6t hatalmuk 6nfenntart6 6rdekeinek megfelel6en.Mindennekszdls6s6ges
megnyilv6nuldsa
volt az orvosper. Az,,orvosok osszeeskiiv6se"
dsszefiiggilttaz antikozmopolita
kampdnnyal6s annakantiszemitakonzekvencidival.
Amikor 1953;lej6n
a Kdzponti Bizotts6gElnoks6g6nekIroddja iisszeiilt,hogy a ,,k6rtev6orcsoportj616lmegtdrgyaljaa TASZSZhivatalosk6zlem6ny6t,maga
yosg_t<"
szld-li1nem jelent meg. Tdvolmaradi{sa
k6t dolgot is jelentett. F,gyft{zt
a felel6ss6getism6t fithdritottaa vezetdtesttiletre,amelybenm6r oit voltak az rij korszak emberei: Szuszlov,Hruscsov ds Brezsnyeyis. Janudr
l3-rdnmegjelentekaz els6 vez6rcikkeka Pravd6ban,majd a ttibbi lapban,
amelyek stflusa6s logik6ja a 30-as6vek pereit, pdrthatdrozatait
juttaihatta
az emberekeszdbe.
A l6nyeg6ttekintve azonbanmdr nem a 30-asdveketfrt6k. sztdlin hatalma - minden liltszat ellen6re- nem volt a r6gi, semenergi6ja,sem lehet6-
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s6genem volt m6r arra,hogy oly m6rt6kbenellen6rizzeahatalmi gfpezetet,
mint a 30-as6vekben.Az6tanagyon sok minden megvdltozott.A kdsztil6
monstreper antiszemitatendenci6janem leplezhetteel a r6gi gdrda el6tt,
hogy a 28 letart6ztatottorvos 6s a t hozzfltartoz66rtatlan.Szt6lin 1953.
m6rcius5-i haldlapontot tett az orvosperv6g6reis.

Nyikita Hruscsov,Lavrentyij Berija 6s Malenkov Szt6lin temet6s6n

Zokog6 asszonyoka VOrOst6ren Szt6lin temetds6n
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TJTOLERPS
ES REFORM

A Hruscsov-korszak
A xx. KoNGRESSzus
fs tz,,olvnoAs"
A Szt6lin hal6l6tkbvet6 peri6dus,a hruscsovilvtized a20-as 6vekreem16keztet6 reformkorszaknakbizonyult. Akdrcsak a 20-as 6vekben,az 50-es
6vek mdsodikfel6ben6s a 60-as6vek els6 fel6ben gazdasdgi,
tudomi{nyos
6s kultur6lis megrijul6szajlott a Szovjetuni6ban.
Am az is igaz, hogy a
reformkorszakism6t egy recentralizici6s peri6dusba,az illlamszocializmus
egyfajta konszolid6ci6jdbatorkollott, a reformok rtibbs6g6nek
egyidejfi buk6s6val.Mindez an6lkUl,tdrt6nt
meg,hogy a Sztdlin-korszakba
val6 visszat6r6sv6gbementvolna.Eppenellenkez6leg:
a Brezsnyev-korszak
v6gi.ilegy
rij ,,liberaliz6l6d6sba"
ment 6t, amelyrovid id6 alatt,de l6tvdnyostdrsadalmi-politikai fordulatokon6t az dllamszocializmustisszeoml6s6hoz
vezetett
a 80-as,90-es6vek fordul6j6n.Pediga Hruscsov-korszak
nemezt ig€rte.
A llruscsov-korszakbana megrijul6slehet6s6g6t6ltal6bana szovjetrirkutat6s6s kultrira vil6gra sz6l6eredmdnyeivelszimboliz6lj6k,mig arlgihez
val6 visszat6r6s
lehet6sdgdt
a,,szem6lyikultusz"rij form6inakmegjelen6s6vel illusztr6ljdk.A hruscsovireformkorszak
alapvet6jelszavaaz volt, hogy
a Szovjetuni6a termel6s6s fogyaszt6s
dont6tertileteinutol6ri6s 1980-igel
is hagyjaaz EgyesiiltAllamokat.Ezt a perspektivdt
Hruscsov6s a szovjet
politikai 6s tudomdnyos6let vezet6figurdi viszonylagv6giggondoltm6don,
mindenekel6ttaz 1961-esxxII. kongresszuson
programformdjdbanis iinnep6lyesendeklardlt6k.
Az el6bbiekbenm6r r6szletesebben
kifejtettiik:a 20-as6vekbena vita sematikusankifejezve - akdriil folyt, hogy a gazd6lkod6smilyen tfpusa,
mely szektora6s a hatalomgyakorlds
milyen m6dja legyen a meghatdroz6:
A 30-as,40-esdvekbenm6r nem volt vita:
,,[llam, piac vagy onigazgatds"?
az 6llam maga al6 gyfrrtea piacot, s a piac fogalma csak Sztdlin emlitett
1951-es munk6j6banrehabilit6l6dott.
A Fkuscsov-korszak
visszatdrta 20-as
6vek,,h6rmass6g6hoz",
6m az,,ardnyok"heterog6nkombin6ci6jr{hoz
jutott.
A 60-as 6vek kdzep6nbizonyosfordulat j6tsz6dottle, amelyet 6ltal6bana
Brezsnyev-korszak
megnyit6s6nak
tekintenek.
A Hruscsov-korszak
f6 jellemvon6sa,
hogy keverednekbennea demok-
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ratikus, plebejusforradalmi tdrekv6seka bi.irokratikus,tekint6lyuralmitradfci6kkal 6s kdzvetleni.ila sztdlini korszakb6lmegordkdlt,feliilr6l vez€relt
kamp6nypolitik6val.
Amikor llruscsov 1953 szeptember6ben
mint a pdrt els6 titkdra a ,,felmdrhetetlenhatalom birtokdba" keri.ilt,m6r tudta, hogy a szt6lini 6llam a
maga megmerevedettelnyom6 struktfr6ival nem biztositja sem a j6l6tet,
sema boldogul6st.Ilruscsov szem6lyihatalma6s a sztdlinielnyom6 g1pezet
felszdmol6sa
elv6laszthatatlanul
Hruscsovfodsszekapcsol6dott
egym6ssal.
kozatosankialakul6 terveihezaz akkori vildggazdas6gfellendiil6 ciklusa
kedvez6felt6teleketteremtett.
568

Hruscsovhitt abban,hogy reformjaival a Szovjetuni6ta szocializmus
vezetheti.Val6j6bank6t ossze
sztdlini korszakdb6la ,,kommunizmusba"
1. a Nyugat,,utol6r6s6nek
nem illeszthet6ttjrekv6stpr6bdltdsszekapcsolni:
k6nyszerit6
6s elhagyds6nak"Szt6lint6l 6r0kdlt szdnd€kdtaz flllarrrhatalom
demokratiz62. a szovjetrendszer
gazdasdgi6s politikai mechanizmusaival;
a sz6lesn6ptdmegekr6szv6tel6vel.
l6sdt az 6nigazgat6ikezdem6nyezdsek,
hirdetetta,,forradalmi leninizmus"hagyomdnydhoz.
Egyfajta visszat6r6st
tudunk felsorolni.
B6rmelyik t6rekv6stvegyiik is, komoly qredm6nyeket
M6gis: v6gs6soronmindkett6tbukottnakkell tekinteni.inkazoknaka c6loknak az el6r6seszempontj6b6l,amelyeketaz I96I-es XXII. kongresszuson
elfogadott,,hruscsovi" programmegfogalmazott.A hruscsovi 6vtized tisztin
gazdasdgi6s szocidlisszempontb6la Szovjetuni6tbrt6netdbennyilv6nval6an a legpozitivabbperi6dusokkdz6 tartozik, amennyibena lakoss6g6letprogn6vekedds6t6s a diktatorikuskorl6tozdsokcs6kken6s6t
szfnvonal6nak
resszi6naktekintjiik.
Hruscsova gazdasigi6talakitdstpolitikailag alapoztameg. Ennek ddnt6
volt, ahol zdrt iil6sen
dllom6sa 1956 februlrjdban a XX. pdrtkongresszr.rs
nrondottbesz6d6benlelepleztea szt6lini diktatfra bfineit. Ezzel Hruscsov
sokkotidlzett el6, 6m egyidejfilegrij persp6ld6tlant6rsadalompszichol6giai
pektivdk lehet6s6g6tvetettefel mind a kelet-eur6paidllamszocialistarendszerek,mind a nyugati munk6smozgalomszdmdra.R6addsula fejl6d6 orsz6goktn. fejlesztdsidiktatrtrdi is sok esetbena ,,szovjetp6lddt" kbvett6k
pozitiv modellkdntantikolonialistaktizdelmeikben.A mdsik eredm6nyki.ilpolitikai jellegfi volt: a ,,b6k6segymdsmellett 616s"zdszlajaalatt a hidegh6borft6l a nemzetkbziegyiittmfikdddsfel6 tett l6p6st,amely el6nydsnek
szim6ra.
ldtszottmind a Szovjetuni6,mind az USA 6s nyugatisz6vets6gesei
A ,,nyit6s"a vil6g fel6 beilleszkedettaz utol6r6sipolitik6ba,amelya szt6lini
nem szakftott,csak m6dositottaazt.
iparosftdsipolitika alapszerkezet6vel
el66llt strat6giairijitdsokkalaz elm€letter6n is.
Hruscsova kongresszuson
A szocializmuskiilirnb6z6 fitiainak lehet6sdg6r6lbesz6lt.Els6sorbanJugodics6rte.Am a szti{linimegtorldst6nyeinek
szlfvia6s Kfna eredetimegold6sait
ttjbb orsz6gbanolyan hevespolitikai folyamatokatgerjesza kisziv6rogtatdsa
tett, amelyeknemcsakaz rijit6sokellenfeleit,hanem6t mag6tis megddbben- n6mi haboz6sut6n- katonaiintervencitett6k.19566sz6nMagyarorszdgon
6ba bocsdtkozott,aminek demonstrativhati{saj6 ndhdnyorsz6gbanvetette
visszaaz 6ppendltalatisztdnztittreformokat.Ilruscsov6ll6spontj6ta magyarorszdgibeavatkoz6sk6rd6s6benk6t dolog hatdroztameg. Az egyik, hogy a
felkel6stmind kiils6, mind bels6hat6s6bandestabilizfll6tdnyez6k€ntszeml6lte, amelypolg6rh6borritgerjeszthet.M6sfel6l a jaltai egyensrilymegboml6s6nakvesz6ly6t 6rz6kelte.Kdrnyezet6benazok kerekedtekfeltil, akik a
burzsodellenforradalomnakfteltdk. A
magyar ,,kfs6rletet"dnveszdlyesnek,
munkdstan6csokat,
a horthystakonzervativrestaur6ci6er6it vagy a demokratikus szocializmus,,reformereit"v6giil is egy t6borbasorolta.
Kem6ny fell6p6seviszont egyfajta ellent6telk6ntmegkonnyftette,hogy
a ftgi sztdlinig6rdaellene szervezked6
1957jfniusdban megszabaduljon
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f6bb figur6it6l, dliikdn Molotovval 6s Malenkovval.Hidba szili{rdftottameg
Hruscsov a Szovjetuni6nemzetk6zipozici6jdt (a dekolonizdci6,a berlini
k6rd6segyfajta rendez6se,kib6kiil6s Jugoszl6vidval,v6giil a kubai v6ls6g
megolddsastb.),bels6reformjainem 6lltak szil6rdl6bakon.A tart6seredm6nyeketmindenekel6ttkatonai6s firkutatdsit6ren 6rte el. Ez megnovelte
nemzetkdzitekint6ly6t,de 6rir{siosszegeket
em6sztettfel. 1959-esamerikai
ritj6n rovid id6 alatt hihetetlenn6pszer6s6gre
tett szert.Igazi hollywoodi
figurak6ntiinnepelt6k:a p6sztorb6llett miniszterelnokkanierj6b6l ,,amerikai storyt" vardzsolta sajt6.
A heroikuskfsdrletekbevdgiil a szovjetti{rsadalomfokozatosanbelef6radt. A biirokrdciamegel6gelteaz fitszervez6si
reformkampdnyokat,
a munk6sok6s a parasztoktfzmilli6i pedignemjutottakhozzd a stabil dlelmiszerell6t6s vivm6nyaihoz, ami pedig Hruscsovlegf6bb ig6retei koz6 tartozott
(1980-raelhagyj6khrisfogyaszt6sban
az USA-t...).Az 6rtelmis6g,amely a
,,olvad6s"legf6bb t6mogat6j6vdszeg6d6tt,riton-ritf6lenbeleiitkoztitta burokratikus korldtozdsokba,amelyeknekcsak egyik megnyilatkoz6savolt a
BoriszPaszternakDoktor zsivag6ja(6s 1958-asNobel-dija)kdriili skandalum. Pedig kezdetbena hruscsovipolitika ,,sikerdgazata;6ppen a kultrira
volt. Annakellen6re,hogyHruscsova szt6linibiol6gia,,f6h6s6t",Liszenk6t
v6delm6bevette, az irodalomban6s az ideol6gia ter6n az rij megolddsok
keres6s6ttisztdnozte.Erdemeseml6keztetnia Tiardovszkij szeikesziette
Novij Mirre, illetve az annakhas6bjainfoly6, sz6lest6rsadalmik6r6ket 6rint6
6rtelmis6givit6kra az 50-es6vekben,amelyeka rendszermegrijftds6nak,
a
demokrdcia,a humanizmus6s a szocializmusiisszekapcsoldi6nak
probl6qfivll foglalkoztak. vele szembena Kocsetovirdnyitotta oktyabr cimfr
foly6irat 6llt, amely a szt6linikorszakhagyomdny
aihoza 60-aj 6vek els6
r9f!!en is bizonyostisztelettelviszonyult,6s ellenszenvver
figyeltea ,,liber6liskod6"6rtelmis6gieket,
akik ap6ikbegyepesedett
szok6saivilszembenrij
utakatkerestek.
pomerancevAz
A nagy vitdk kdztil az els6k egyik6t az ir6sz6vets6gben
ilszintesdgr6laz irodalombancimfr,tanulm6nyavdltottaki 1953december6ben, amely az ,,olvad6s"szellemi megalapozdsdnak
is tekinteht6.Az irodalomban9zt 9z ,,rij hull6mot" jelezteIlja EhrenburgOlvadds(1954) cimfi a korszaknakis nevet ad6 - mfive, vera PanovaEvszakokcimfi mrialkot6sa
vagy DugyincevNem csakkenydrendI az ember(1956)cfmfi reg6nye.Ez
6v u6,g6n
publik6lt6kMihail solohov Emberi sors cimfi nagy hai6srielbesz6l6s6t,amely a h6borristematikarij megk6zelit6s6timp1it6rya,a ,,kisember" mindennapih6borrishelyt6ll6s6tmutadameg. Ki ne eml6kezne
Jevtusenkoantiszt6linistaverseire,CsingiszAjtmatov novelldira vagy az
50-es,60-as 6vek nagy filmalkotdsaira,mint a Tiszta6gbolt, BaIIaha a
katondrdl (csuhraj),Hurrd, nyaralunk!@lemKlimov), Hamlet(Kozincev,
f6szerepbenszmoktunovszkijjal)cfmfi filmekre. Ez a korszak6ri6si rem6nyeket keltett, hogy az ember,az egyln cselekv6sitere kisz6lesedhet.
Iigy
tfint, a ,,szocializmusmegrijuldsa"a t6t, 6m a nagy rem6nyeketa nagy lii6br6ndul6s
kdvette.
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A szovjettdrsadalom,kiildndsk6pper.az 6rtelmis6giek,nagy gener6ci6ja", az fin. hatvanasok(sesztyigyesajatnyiki)
sajdtsorsukk6nyit6ivdkiv6ntak
lenni, elegiik volt ,,nagy g1pezetcsavarjaikdnt"l€tezni, sajdt,,6njiiK' is 6rdekeltem6r 6ket.
Ezt a tdrsadalmidllapototfejezteki a hires szociol6gus,Kon k6nyv6nek
szociol6gidia.Am sorsukmint tin6ll6 politikai
m6r a cfme is: A szemdlyisdg
cselekv6k6m6r sztilet6siikpillanat6banmeghatdroz6dott,amennyibenaz
1956-osmagyarorsz69l tapasztalatokalapj6na szovjetvezet6sv6g6rv6nyesen elz6rk6zotta politikai ellenz6kis6gmindenfajtalegaliz6l6sdt6l.A kor6bbanpublik6lt szerz6k,mint p6ld6ulPaszternakvagy Dugyincev ,,kegyvesztettek"lettek, s6t Flruscsov1957 mdjusdbanfigyelmeztetteaz ir6kat:
,,Szt6linnaka megfelel6helyetkell elfoglalniaa Szovjetuni6ttirt6net6ben.
6s szildrdforSzt6linnaknagy hib6i voltak, de odaad6marxista-leninista
radalmdrvolt. P6rtunk6s a ndp eml6keznifog Sztdlinra,6s megadjaneki
a sztiksdges
elismer6st."HruscsovszdmfuaSzt6linr6szbenmint a rendszer
rigy v6lte, hogy az 6rtelmis6gikritika
legitimdci6sfigur6ja jdtt szdmitdsba,
probl6m6j6t:
az tabu volt.
nem drintheti az ellenz6kis6g
EVESE,XINAIKERDES''
AZ I}62-ES
Hatalm6nakv6ge fel6 Hruscsovteljesenegyedtil maradt.Ebben kozrejfitszottaz, hogy tervei sorra-rendrenem teljesiiltek.Mfg a hruscsovivflltoztatdsok elinditdsdhozmeg kellett v6rni Szt6lin hal6l6t,Hruscsovott6rsadalmi
m6g 6let6benelsdpdrtea hatalomb6l.1962-bensorsddnt6
elszigetel6d6se
esem6nyektort6ntek.Az 6lelmiszer6raknagyar6nyrifelemel6se6s a novo(rilius 1-3.), amelyeketaz 6remecserkasszkisztrdjkok6s munkdstilntetdsek
vezetv6ltott ki, vdrengzdshez
l6sek6s az izemvezet6scinikus magatartdsa
jegy6ben 6s
tek, annak ellen6re,hogy a munk6soka munk6sdemokr6cia
Leninre eml6keztetveti.intetteka helyi bUrokrdciaellen. A buk6s f6 oka
azonbanaz emberekremdnyeineka meghifsuldsavolt. L6trej6tt egy bonyokdzv6leis 6rz6kelhet6
lult m6donm6rhet6,politikailag6s pszichol6giailag
e ktizv6leesem6nysor
mdny,tdrsadalminyilv6noss6g.
A novocserkasszki
ti6s korlfitozdsinaka magasz6ls6s6gess6g6ben
m6ny megnyilatkozilsdnak
pikus megnyilv6nul6sa
volt.
Ugyanebbenaz 6vben, I962-ben mutattdkbe Andrej Tarkovszk'rjlvdn
gyermekkoracimfi filmj6t, ez 6vbenpublik6lt6kTvardovszkijt6mogat6s6val
egynapjdt, a GULAG{ea Novij Mirben Szolzsenyicinlvan Gyenyiszovics
vers6t,
a
Sztdlin
|rdkdseit okt6bermatika klasszikusalkot6s6t,Jevtusenko
Landatz,
Moszkv6ban
kapott
Nobel-dijat
Lev
ben a Pravdatettekozz€,ekkor
jegy6ben,
pedig orsz6gostdrt6n6sztan6cskoz6st
rendezteka deszt6liniz6l6s
Ez
6v
december6ben
s ekkor bocs6tott6ktengerrea Lenin atomjdgtdrdt.
csapottosszeHruscsovaz absztraktmfiv6szetk6pvisel6ivelegy moszkvai
ki6llft6son.A hruscsovikorszakbonyolult fdzisairautal, hogy alig f6l 6vvel
a f6titkdr buk6sael6tt tal6n mdr az rij korszakel6szel6t€reztlk a Szovjetuni6ban,amikor a kdlt6 JoszifBrodszkijtmunkakertil6svddjdval5 6v kdnyszermunk6rait6ltdk.
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Az 1962-es6v volt a kubai ,,rak6tav6ls6g"
csricspontja
is. Feltehet6en
1962jrilius6ban,Raul Castromoszkvaitdrgyalilsaisor6nsziiletettmeg6llapod6sarr6l, hogy kdzepeshat6t6volsdgfrakdt6kat6s atomtiiltetekhordoz6sdraalkalmasrepiil6gdpeketsz6llft a Szovjetuni6Kubdnak.Mikdzben a haj6k megindultakKub6ba, Hruscsov kamp6nykdritra indult a Szovjetuni6
legkiiliinbbz6bbteriiletefue.Roj MedvegyevHruscsov-6letrajzilban
figyelemelterel6snekneveztea hosszriorszdgjil,rdst
amely Murmanszkt6lD6l-Ukrajn6ig, onnanpedig a koz1p-azsiaiktizt6rsas6gokig
terjedt.Kozbental6lkozott
U Thant ENSZ-f6titki{rral,Walter Ulbrichttal, a keletn6metvezet6vel6s a
nagy kubai forradalm6rral,ErnestoChe Guevardval.S b6r az Egyesi.iltAllamok sem k6rt enged6lyta Szovjetuni6t6l,amikor Tdrdkorszdgbaszdllitott
atomrak6t6katsaj6t katonai bdzisira, Kubdb6l a Szovjetuni6nakki kellett
vonnia rak6t6it az amerikaifenyeget6sek
hatdsdra,hogy elkeriilje a k6zvetlen katonai konfliktust, netdna nukle6rish6borrit.
Hruscsovpontosantudta, hogy az amerikaiU-2-es gdpekgyakori berepiil6se a Szovjetuni6fdl6 a repiil6stechnikai6s rakdtatechnikaiversengds
rdszevolt csup6n.A kubaiv6ls6gazonbanm6sr6lsz6lt.Aziddzetttdrt6n6sz
megjegyezte,hogy mig az EgyestiltAllamok rak6t6inakTdrokorszdgb6ll0
percre volt sziiks6giik,hogy a Szovjetuni6eur6paiteriileteinekb6rmely
po,ntjdtel6rj6( a szovjetrak6t6knak25 perc kellett, hogy amerikai sz6,razfdldbe csap6djanak.
Am az USA ragaszkodott
a Monroe-elvhez,
,,Amerika
az amerikaiak6",vagyisaz EgyesultAllamok drdekszf6rdja.
Hruscsovbdlcs
m6donhatrillt meg,mert Kennedyiglretet tett arra,hogy a forradalmiKub6t
nem tdmadjameg, 6s hogy kivonja rakltdit T6rokorsz6gb6l.A k6vetkez66v
m6jus l-j6n Hruscsov6s Fidel castro egyttt kdsztjntott6ka moszkvaifelvonul6kata Lenin-mauz6leummellv6dj6n,6s hitet tettek,,azimperializmus
elleni kdzdsharc" mellett.castro volt az els6 kiilfdldi, akit a szovjetuni6
H6sekitiintet6ssel
tiszteltekmeg 1963m6rcius6ban.
ugyanakkorrlruscsov
sokszor6s elismer6eneml6kezettmeg Kennedyr6l,miut6naz eln6k6t 1963ban Dallasbanmeggyilkolt6k.
A kezdetikiilpolitikai sikerekut6n ezena t6renis srilyoscsap6sok6rtdk
a szovjetvezet6st,minthogy nem €rzlkeltea ktnai kdrddsigazi jelent6s6g6t.
Aki6lez6d6 konfliktus az alilbbi okokkal magyardzhat6.l. A szovjet gazdas6giirdnyv6ltds,amely az anyagi6rdekelts6g6s a piaci viszonyokaftalmazdsit is mag6banrejtette,a kinai vezetdsszdm6,ra
nem volt elfogadhat6.
Mao m6r szt6lin emlitett,,piacifordulat6t"is er6skritik6val fogadta.A xx.,
majd a xxll kongresszusa kfnai 6rt6kel6sszerintaz szKP-t 6s a szovjetuni6t a ,,revizionizmus",
k6s6bba,,szoci6limperializmus"
fufinydba
taszitotta. Mikozben Mao Kfndja a ,,nagyugr6s", a ,,n6pi kommundk" politik6ja
fel6 tartott, a szovjetek6ppenakkoribanpr6bdltakszakftaniezzel a hagyom6nnyal.2. A szovjetkiilpolitikai irdnyvilltds,amely az amerikaiakkalval6
kiegyez6sre6ptilt a bipoldris vildgrendtdrv6nyeinekmegfelel6en,Kfn6t sajdt nemzetkdzi,,hivat6sa"fel6l gondolkodtattael. Mao m6r az 50-es6vek
v6gdt6l,,papirtigrisnek"nevezteaz impeialist6kat,s a fejl6d6 orsz6gokegy
csoportj6valegy antiimperialistavildgforradalommftosz6bangondolkodott.
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A kinai vezet6sazzal vddoltaa szovjeteket,hogy az Egyesiilt Allamokkal
egyiittmfikddveKfna ellen fordult. Ez a t6mad6safta a t6nyrereag6lt,amikor 1959szeptemberdben
Flruscsovaz Egyesi.iltAllamokbaldtogatott.A kinaiak fgy l6ttdk,Hruscsov6s az SZI(P vezet6s6ge
tovdbbrais mag6ttekintette
a vil6g kommunistamozgalmacentrum6nak.Ez ugyan megfelelt a val6di
t6ny6ll6snak,de Kfna nehezm6nyezte
azt a szuperhatalmig6gdt, ami megnyilatkozott a szovjet kommunistavezet1ktdbbsdg6n6l.3. A gyarmati orsz6gokfelszabadft6harcdbanmindk6t dllamszocialistanagyhatalomigdnyt
tartott a vezet6szerepre,az azzaljdr6 vildghatalmipresztfzsre6s nemzetktlzi
befoly6sra.4. Hruscsovnem tudott szakitania Szt6lin-korszakb6l
drdkdlt
dikt6tumpolitikdval:fgy v6lte, hogy Kfn6nakis a szovjetutat kell jdrnia,
j6llehet Kfna a maga,,elmaradottsdg6nak"
6s elt6r6 tdrt6nelmisaj6toss6gainak, az ,,egyenl6tlenfejl6d6snek"min6l gyorsabbfelsz6mol6s6ban
volt
6rdekelt.
Moszkv6banel6sz6r 1962 decemberdben
keriilt a nyilv6nossdgel6 a
konfliktus. flruscsov a magasokszorsz6ls6s6ges
hangnem6vel
6s megfogalmazdsaivalcsak tovdbb m6lyftetteaz ellentdtet.Ezzel az els6 titkdr olyan
tdrt6nelmihorderejfikonfliktus aktiv r6sztvev6jelett, amelyj6val tdbbekeriilt a k6s6bbiekbena Szovjetuni6nak,mint a kinaiak nagyobbtdmogatdsa
keriilt volna a 60-as6vek els6fel6ben,amikorHruscsovvisszahivtaKin6b6l
a szovjetszak6rt6ket.A szovjet-kfnaikonfliktus megosztottaa nemzetkdzi
munk6smozgalmat
6s a szocialistaorszdgokatis. Alb6nia Enver HodzsainiciativdjdraKfna mell6 szeg6ddtt,,a szovjetszoci6limperialistr{k
elleni harcban". Szuszlovvalaz 6len a szovjetideol6gusoka maoistapolitik6t ,,tr&gyhatalmi sovinizmusban"6s,,kispolgdri kalandors6gban"
marasztaltdkel.
(1979-ben,a Kinai N6pktizt6rsasdg
l6trejdtt€nek30. 6vfordul6j6nmaga a
kinai vezetls m6g enn6l is sflyosabb v6dakkalillette a ,,kulturdlisforradalom" politikdjdt.). Kes6bbKfna jelent6steriileti kdveteldsekkell6pett fel a
Szovjetuni6valszemben,s6t L973-banm6g Jap6nSzovjetuni6fel6 irdnyul6
teri.iletikdvetel6seitis t6mogatta,minthaa Szovjetuni6nak
t6mad6sz6nd6kai
lettek volna Kin6val szemben.A szakit6st1969-bena Damanszki-sligetndl,
az Usszurifoly6na kinaiak 6ltal provok6lthat6rincidens
tettev6g6rv6nyess6.
Ez a fejlem6nyMoszkva 6s India kilzeled6s6ter6sftette.India 6s Kina hat6rhdborfja a 60-as 6vek elej6n m6r jelent6s m6rt6kbenelszigetelteKin6t.
Az elszigetel6d6saddig tartott, amig az Egyesiilt Allamok ki nem jdtszotta
a ,,kinai kirty6t" a Szovjetuni6ellen.
A szovjet-kinai szakitdstily m6don teh6tnem flruscsov vagy Mao szem6lyeshib6j6nakkell tekinteni,az a k6t 6llamszocialista
nagyhatalomelt6r6
nemzetk6zi,valamintregiondlis6rdekeib6l,bels6gazdasdgi6s politikai stratfgiijdnak kiil6nbs6g6b6lkdvetkezett.A szakit6smesszehat6 6s tragikus
jdrt. Nemcsaka k6t kommunistavezet6sfiorsz6gfegykdvetkezm6nyekkel
vereshat6rkonfliktusair6l6s hat6rvit6ir6l,nacionalistaelfogults6gair6lvolt
sz6,hanemmegosztottdka fejl6d6 orsz6goknemzetifelszabadft6harcait,6s
megndvelt6kf6 ellenfeleik,az Egyesiilt Allamok 6s Nyugat-Eur6paman6verez6kdpess6g6t
a vil6gpolitikai konfliktusokban.Vagyis v6gs6 soron el-
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lenfeleik malm6rahajottdka vizet. R6ad6sulekkor romlott meg a Szovjetuni6 viszonyaRom6ni6val,amely semlegeskfvdnt maradnia szovjet-kfnai
konfliktusban.Pozitiv elemnekaz liltszott,hogy Hruscsovl6nyeg6benrendezteviszonydtTito jugoszl6velndkkel.
GAGARIN
ESE SZUZNOI-OBT
Hruscsovgazdasdgi6talakit6elk6pzeldseidijnt6ena decentraliz6ci6elkeriilhetetlens6g6b6l
indultakki. 1957-tdljelent6shatalmijogosftvdnyokkalruhdzta fel a moszkvai miniszt6riumokrov6sdraa regiondlis :6n.gazdasdgi
tandcsokat,ami a vid6k, a ,,r6gi6k" politikai timogatdsfitis mag6valhozta.
A neh6ziparhagyom6nyosfejleszt6s6nbeltil az elektromosipar6s a vegyipar
kapott kiemelt szerepet.A h6tdvesterv igen gyorsndveked6stir6nyzottel6,
b6r lassabbat,mint a megel6z6hatodik,egy6bk6ntf6lbehagyott6t6vesterv.
Mindennek ellen6rejelent6s eredmdnyeksziilettek,amelyekmegalapozt6k
a 60-as6vek elejdrekibontakoz6,,6letszinvonal-politik6t".
Mindenekel1ttaz
ambici6zuslak6s6pit6siprogramkeltett figyelmet.Ezen a t6renolyan lemaradi{svolt, hogy a k6tszob6s
lak6telepi,,hruscsobdft"
tbmegesmegjelen6se
a rendszerbiiszkes6g6v6v6lt. Igaz, m6g a Hruscsov-korszakvdgdnis az
6tlag amerikaidupla akkoralak6teri.ileten
6lt, mint egy szovjet6llampolgdr,
de h6t a szovjetemberekdsszehasonlitdsi
alapja a szt6lini korszakvolt.
A szovjetnemzetibi.iszkesdg
m6sik d6nt6 fontoss6griobjektum6nakaz frrhaj6zds6s a rak6taiparkibontakoz6satekinthet6, amit 6ltal6bankdt esem6nnyelszok6sszimbolikusan6rz6kelteti:az 1957-benfelbocs6tottI. Szputnyik €s a vil6g els6 firhaj6sdnak,Jurij Alelcszejevics
Gagarinnaka vilflgfrrbe
val6 fell6v6se6s sikeresvisszat6r6se
1961.dprilis l2-6n.
A mez6gazdasdgban,
amely hagyomdnyosan
az elmaradotts6gszimb6luma volt, ugyancsaktdrt6nelmijelent6sdgfiesem6nyekzajlottak le, b6r sokkal kev6sb6bizonyultaksikeresnek.Amez6gazdasdgi
kibocsdtism6g 1952ben is alig hat szdzallkkalhaladta me9 az 1928-asszfnvonalat.Ilruscsov
keresztiilvitte
a korszaknagykamp6nyaikdzdttis a legjelent6sebbet:
a szfizfdldek feltdr6s6nekprogramj6t,amely 1954-t6l6vekig izgalombantartotta
a szovjet munkavdllal6kmilli6it. Egyfel6l komszomolistdktiz- 6s tizezrei
kezdtek fj 6letet Kdz6p-Azsia6s Szib6riaritkdn lakott teri.iletein,ahol fj
vdrosokatalapitottak.M6sfel6l azonbana nagy romantikusgabonaprogram
eredm6nyehamarosancsal6d6stokozott, mik6nt a kukoricaprogramis.
El6bbi a klimatikus viszonyok{ldozatalett, 6ri6si teriiletekr6lfiijta el a sz6l
a term6rfltegeket,mig az amerikaikukorica sem az ukr6n vid6kek klfm6j6hoz szokott,de a talajmfivel6sszfnvonalais eltdrt az amerikait6l.A mez6gazdasdgszervezeti6talakit6sa6s a vid6ki urbaniz6ci6felgyorsft6saa k6j6rt.
s6bbi fejl6d6s szempontj6b6ligen maradand6k6vetkezm6nyekkel
Hruscsov fitszervezlseik6zdtt a kolhozok megreform6l6s6ban
negatfv
fordulat k6vetkezettbe. A reformokugyanisa kolhozok6llamosftottsdg6nak
fok6t novelt6k.19536s 1957kdzdtt a kolhozokszilmajelent6sen
csdkkent
(91 000-16178 900-ra),mig az 6llami gazdasdgok
(szovhozok)szima 48571616000-rendvekedett.A kolhozok ftildtertilete84-16174%o-ra
csdkkent.
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Jurij Gagarin

A 60-as6vek v6g6reazutilna kolhozok sz6ma35 000 al6 esett,ami rdszben
a foldkoncentri{ci6val
is osszefiigg.S6t a 70-es6vekkdzep6rem6r a szovhozok f6ldteriiletemeghaladtaa kolhozok6t.A parasztokekozbengyakorlatilag a vdrosib6rmunk6sok6letfelt6teleikdz6 keriiltek, amennyibena biztos
meg6lhet6s,
oktat6si6s eg6szs6gi.igyi
ell6t6s,szabads6g
6s nyugdijdllamilag
garantflltjuttatds volt. A mez6gazdas6gba
befektetett hatalmasdsszegek
a termeldsmennyis6gi6s min6s6gindveked6sdben
nem t6riiltek meg, de
a parasztilakossdg6letszinvonalajelent6senemelkedett.Mindenekel6tta
pdnzjdvedelmek
n6ttekl6tv6nyosan.
A g6p6llom6sok
kotelez6elad6saa kolhozoknakazonbancsdkkentettea fejleszt6srefennmarad6dsszegeket.
Hruscsov a hLztdji gazdas6gokat
nem n6ztej6 szemmel,mert ott piacranemigen
folyt termel6s,a ,,privdt" gazd6lkod6s
pedig ,,csak"a csal6ditinell6t6ster6sitettevolna meg, 6s munkaer6tvont el a ,,k6ztjst6l".A biirokratikus6tszervez6sekaz anyagi6rdekelts6gprobl6m6jdth6ttdrbeszorftott6k,a parasztban
is a vdrosi b6rmunk6stl6ttdk. A hruscsovielk6pzel6stehdt az volt, hogy
k6zeliteni kell a munk6sok6s parasztokdletfelt6teleitegym6shoz,amit a
falu 6s v6ros kozdtti kiil6nbs6ggyors eltdrl6s6veltartottakel6rhet6nek.
A szervez1munka
megjavit6s6tHruscsovegy - a p6rtonbeliili - speci6lis 6tszervezlstll vdrta: kiiliin pdrtstruktrirdt6s ennekmegfeleld hierarchi6t hoztak l6tre az agrirszflrdban 6s kUlon az iparban.Hruscsov er6-
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senvonz6dotta rosszulmfikbd6bi.irokratikus
int6zm6nyekfijakkalval6 felv6lt6sihoz.
Az iparbanaz els6nagy beruhdzdsoknyom6nmind a vegyipar,mind az
elektromosenergia-termel6s
noveked6selelassult,a ,,puhakdlts6gvet6sikorl6t" nyom6n a ,,hi6nygazdasdg"
tipikus vondsaimutatkoztak.A katonai 6s
neh6ziparitermeldsmellett a tdmegfogyasztdsi
sziiks6gletekhatdroztdkmeg
a szovjetgazdasdgpolitika
termeldsiprioritdsait.Az ut6bbi teri.iletenegy6rtelmfiena mennyis6giszemponturalkodotta min6s6gifelett. Az ellentmond6sokatj6l ttikrozi, hogy mig a Szovjetuni6a g€pgydrtdsban,
mindenekel6tt
a g6pialkatr6szgydrt6sban
mennyis6git6renvildgels6volt, mdga 60-as6vek
kdzepdnsemrendelkezetta ttimegfogyaszt6st
szolg6l6modernszem6lyg6pkocsigy6rral.J6llehet a Fkuscsov-korszak
a modernit6sjegy6bendilntdtt a
motorizdci6 fejleszt6semellett, a t6megkdzlekedds
fejleszt6s6t{llitotta az
els6 helyre (annakellen6re,hogy a nyugati ,Jnodell" term6szetesen
akkor
is az individualizfici6tprefer6ltaamotorizdci6 ter6n).Hruscsov6s a Szovjetuni6 1963-bannemzdrt szerencs6s
6vet,ha arragondolunk,hogy azipar
ndveked6siiiteme 9Voal6 esett,ami 1933 6ta a legalacsonyabb
volt.
Az energiatermel6s
adataival 6brazolhat6legink6bba,,lemarad6s"vagy
utol6r6s.1966-bana Szovjetunil 544 566 milliS kilowatt6ratermel6sieredm6nytproduk6lt,mig az EgyestiltAllamok I244232 milli6t (UN Yearbook,
1967).Az USA kb. dupla annyi hrist termelt, titsziir annyi tojdssalrendelkezett,mint a Szovjetuni6,biraz ut6bbicsaknemdtszdrannyitejettermelt,
mint az Egyesiilt Allamok. A motorizdci6szfnvonaldtti.ikrdzi,hogy 1966ban az USA t6bb mint 8-szorannyi szem6lyaut6tgyfirtott,mint a Szovjetuni6, m6sfel6l viszont a szoci6lisviszonyokkdzdtti kiildnbsdgegyfajta
csokken6s6tlrzdkelteti, hogy 1965-bena Szovjetuni6ban1 orvosra480 lakos jutott, mig az USA-ban 670.Az ell6t6s6s az eszk6zrendszer
min6s6ge
ter6n termdszetesen
az USA javflra billent a m6rleg. 1966-banaz egy f6re
jut6 acdlfogyaszt6s
a Szovjetuni6ban396 kg, mig az USA-ban 667 kg, az
(szdnekvivalensben
egy f6re jut6 energiafogyaszt6s
kifejezve)pedig a Szovjetuni6ban3789kg, az USA-ban9595kg. 1965-bena Szovjetuni6ban
a23I
milli6rdos GDP 6IVo-6tflllitottilk el6 az iparban,22%o-a
a mez6gazdasr{gb6l
szdrmazott,I7 7o-a a szolg6ltat6sok
teriilet6r6l.
HRUSCSOV
BUKASA
Hruscsovreformjai - legal6bbisl6tsz6lag- szem6lyesbuk6s6val,a hatalomb6l val6 1964.okt6ber 14-i puccsszerfikibuktat6s6valszenvedtekveres6get.Val6j6bana reformok kordbbanbuktak el - mindenkel6ttHrus-, mint ahogyan rnagdt
csov ,,kedvenc" teriilet1n, a mez6gazdas6gban
Hruscsovotlev6ltott6k pdrtvezet1itiszts6gdb6l.1959 €s 1962 k6zdtt a
mez6gazdasdg
kemiz6lflsdrair6nyul6 terv 6s a szfizfdldprogram6sszeomlott. A tervbenmegszabottmutat6ka mfrtrflgyatermeldsre
vonatkoz6anm6g
50Vo-bansem teljestiltek.
Hruscsovkultuszahatalmav6gefel6 er6sebbvolt, mint amikorval6s6gos
sikereineka csricsdn6llt. Az irsszeftigg6s
egy6rtelmfinekl6tszik, j6llehet a
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dolog nagyonis bonyolult. Arr6l volt sz6,amint a memodrokb6lis kideriil,
hogy llruscsov fokozatosantehetetlenn6v6lt a sztdlini korszakb6ltirdkdlt
struktrir6kkal6s szokdsokkalszemben.Ugy tfinik, a magdnyosh6st legy6zt6k a tirrtdnelemkemdnyt6nyei, intdzmlnyel azokaz ellener6k,amelyeksemmiparadoxnincs ebben- mag6banHruscsovbanis ,,mfikodtek".Hruscsov politikai 6s gondolkod6ikorl6tai kdziil a legfontosabbalighanemaz
volt, hogy nagyj6b6l l6tta, honnanhova akar eljutni, de nem ismerte az
odavezet6utat, nem rendelkezetta megfelel6intellektu6lis6s politikai eszktlztikkel. Azt gondolta,hogy Szt6lin szdrnyfibfineit6l,t6vritjait6lfiiggetleni.il sikeri.ilt l6trehozni a szocializmust,s most m6'ra kommunizmusvan
napirenden.
Az a t1ny persze,hogy Szt6linidej6nnem a szocializmusj6tt l6tre,nemcsak Hruscsovszdmdramaradtrejtve. Akkoriban ndhdnymarxistateoretikust6l vagy forradalmr{rt6leltekintvesenkinem gondolkodottel igazfinezen
a k6rd6sen.Az {llamszocializmusval6s6ga6s a szocializmuselmdlete a
marxizmus-leninizmusban
e peri6dusban
is,,egybecsriszott".lgaz,
a nyugati
elm6leti irodalom is kdszp6nznekvette ezt az lrtelmezdst.Ez a,,kort6veszt6s" megakadillyoztaHruscsovotabban,hogy redlis tervekkeldlljon a szovjet n6p el€. Ugyancsaka ,,kort6veszt6s"
megnyilatkozdsa
volt, hogy az illtala
elvben t6mogatott,val6ban szocialistakovetel6sek(az alulr6l izervez6d6
szovjetdemokr6cia
visszadllftdsa,
a helyi dnkormdnyzat6s 6nszervez6d6s
b6torft6sa,a btirokratikuscentralizmusradik6lisle6pft6sestb.) a val6s6gban
puszta decentralizdl6ss6
szelfdiiltek,r6addsulgazdas6gihatdsfokukn6hol
rosszabbvolt, mint a rdgi biirokratikuscentralizmus6.
Szavakbanvisszavisszat6rtekaz {llami btirokr6cialedpitls€hez.a gyakorlatbanpedig 6ppen
a helyi bi.irokr6ci6kmeger6sdd6se
folyt. Hruscsovbuk6sr{nak
v6gs6oka abbanrejlett, hogy kiil6nboz6reformjai amezlgazdasdg,
az ipar ir{nyit6s6ban,
a pdrtappar6tusban
vagy az oktatdsbannem fiiggtek szervesen6ssze,egymdst kioltottdk vagy gyengitett6k.Hruscsovnakugyan sikeriilt a szt6lini
szerkezetetmegingatnia,de nem sikertilt rij struktfr6kat kidpitenie. Ez6rt
tfinhetetta brezsnyevirestaurdci6kezdetbensokak szdmilraa k6oszb6lkivezetf ftnak.
Puccsszerfi
eltdvolft6saut6n Flruscsovfeles6g6vel,
Nyin6valnyugdfjask6nt 6lt h6t 6ven6t akozugyektll elzdrva,hivatalosdokumentumotiban
nem
emlitve. Mint santiago carrillo, a spanyolkommunistavezet6irta az ,,evrokommunizmusr6l"
sz6l6hires k6nyv6ben,,flruscsovot6lve eltemett6k".
Eml6kirataindolgozott,amelyeketk6s6bbkijuttatott Nyugatra. r971. szeptember 11-6nhalt meg Moszkv6ban.Sirhely6taz ut6dok nem a Lenin-mauz6leum kdrtili sfrkertben(ahol pl. Szt6linnakjutott hely), m6g csak nem is
a Kreml fal6ban,hanema Novogyevicsitemet6h6ts6sark6banjel6lt6k ki.
Rdaddsultemet6se
is pusztdncsal6ditigy maradt,hivatalossz6nok6s 6llami
cerem6nianem volt. ut6na pediga temet6nekezt ar6sz6trestaur6ci6s
munk6k cfmenhosszri6vekre elzirtdka l6togat6kel6tt. Am a siron ott emelkedik
a Nyeizvesztnijszobrdszmfrv1sz
k6szftetteemldkmfif6lig feh6r,f6lig fekete
m6rv6nyb6l, kifejezve rlruscsov jellem6nek 6s 6letriddnakparadoxonait.
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az ,,absztraktmfivdszet"iigy6ben,de a
Nyeizvesztnijjeldsszesz6lalkozott
nemcsak
el6deivel,de ut6daival sem kertilel,
hogy
mfiv6sznem felejtette
Ilruscsov
vitatkozhassanak.
hogy
egy6ltal6n
hetett volna olyan viszonyba,
megrenditett,
flltala
vdlt
az
buk6sa ezlevflltisa ut6n rtividesenvil6gossd
de pozici6j6b6l alapj6banki nem vetett 6llami 6s p6rtbiirokr6ciavisszavdg6sa volt. Ikuscsov 6s a nev6vel f6mjelzett korszak l6tsz6lagelmeriilt a
sz6mitott,ha n6melyktilf6ldi vezet6
M6g az is mer6szs6gnek
tdrt6nelemben.
- p6lddul Kdddr - m6s hangsrillyalsz6lt a szerep6r6l.Am kezdetireformer
majd kiindul6pontk6ntszolszellemis6getov6bb munkdlt a t6rsadalomban,
g6lt a nyolcvanas6vek rijabb kfs6rlet6hez,a peresztrojkdtir6nyft6 politikusok 6s a vezetl drtelmis6giekszdmdra.

A Brezsnyev-korszak
A KOZPONTI TERVEZI'SES E PNC

buk6sanyom6na reformokrij hull6m6val
A hruscsovireformoktdbbs6gdnek
is. MagaLeonyidlljics Brezsnyev,aki m6g Szt6'
indult a Brezsnyev-korszak
lin idej6n lett a Kdzponti Bizottsdg tagSa,tipikus appardtcsikhfr6ben6llt.
Intellektu6lis korldtozotts6ga,a form6tumos6llamf6rfit jellemz6 szdlesebb
horizont hi6nya, szem6lyeshirisdgaellendree korszaka Szovjetuni6tdrt6net6bena legink6bbkiegyensrilyozottnbveked6speri6dusavolt. Az 6i f6titszimb6lumdv6n6tte ki mag6t.A,,biztonk6r a bi.irokratikus,,rendcsindli{s"
tisztelete"jegy6benkorm6nyozta
s6g" 6s a ,,rend",,,ap6inkhagyom6nyainak
egy
1965szeptemberdben
A
reformokat
k6t
6vtizeden
6t.
orszilgdtcsaknem
program
intellektu6lis
A
vezette
el6.
KB-pl6numon Kosziginminiszterelendk
forr6sa- amint azt egykorabeliamerikaielemz6alfihizta- nem Marx vagy
nem is Sztdlinvolt, hanemmindenekel6tt
Engels,nem Lenin, term6szetesen
OscarLange,6s bizonyosszerepetj6tszottakbennea jugoszl6v6s tal6n a
Ekkor tdrt6ntekmegaz els6f6l6nk,de tudatosl6p6sek
magyartapasztalatok.
irdnyrdba.
a kdzpontitervez6st6la piacszocializmus
A politikusok az eg6szperi6dusban6gy viszonyultaka Sztdlin-korszak
fejlesztdsistratdgidjdhoz,a szigoniancentraliz6lt,tervutasftdsossziszt6m6de
hoz, mint amely sziiks6gszerfivolt a gyors iparosit6skorai szakasz6ban,
most a gazdasfig
mdr olyan nagy 6sbonyolult struktrir6valrendelkezik,hogy
egy kozpontb6l nem lehet minden r6szletetmegtervezni.Ez a felismer6s
hriz6dottmeg m6r }kuscsov decentalizilci6smegold6sikfs6rleteimdgdtt is.
bektivekezett,,forradalom"mindenekA k6zgazdas6gigondolkoddsban
6llt,
elsajdtit6sdban
bizonyoseredm6nyeinek
el6tt a polg6ri kdzgazdasdgtan
is sor keriilt. A kortov6bbfejleszt6sdre
b6r a marxistamunka6rt6k-elm6let
az elvdgzettmunszakjdv6orient6ci6jdb6lis kdvetkezett:a szocializmusban
eg6szKeletka mennyis6gi6s min6s6gi ,,m6r6s6neK'k6rd6skomplexuma
Eur6p6banism6t 6rdekl6d6sretartott sz6mot.Mds k6rd6smindenneka gyafjft6sai vagy a harkovi
korlati jelent6s6ge.Kantorovics gazdasflgelm6leti
akt 1962-bena hat6konys6g,a profitdsztdnLibermannpiacszocializmusa,
578

Leonyid Brezsnyev
6s az ,,€des6let"

z6k, a kereslet6s kin6lat egyensrilyi{nak
probl6mdjdt,a gazdasdgi
decentraliz6l6s sziiks6gess6gdt
fillitotta vizsg6l6d6saikdz6ppontj6ba,sokak r6sz6r6l
heves6s k6rlelhetetlenelutasft6sba
iitk6z6tt. M6s kdzgazddszok
nem a szocializmuspiaci kateg6ri6ib6lindultakki, hanem,mint p6ld6ulsztrumilin,
a szocializmusmegreformillilsdta matematikai kdzgazdasdgtanb6l
kiindulva
a tervez6s6s irdnyit6s szdmit6g€pes
megalapozdsa
nyom6nk6pzelt6kel,
ami a kibernetika(Gluskov)felfut6s6ter6sftette.Am a ,,kapitalistaelhajl6ssal" szembenez az irdnyzat dont6ena kdzponti tervez6s6s bi.irokr6ci6k
l6tez6s6nek
6rdekeittiikrdzte,6s ugyancsak
elvetettea szocializmus
onigazgat6i-demokratikusirdnyba ttjrtdn6 iltalakitasat,mint ut6pi6t. Kantorovics
1964-bena matematikaikdzgazdasdgtan
konferencidj6na helyi ,,kezdem6nyezds6s szabads6g",a decentralizillils6s az anyagitjsztonz6sfelkarol6s6val a k6t irdnyzatotmegpr6b6ltaegyesfteni.
A csehszlov6kiaireformkfs6rlet,amelya hagyomi{nyos
szovjet-csehszlov6k kapcsolatokdestabilizill6ddsahoz
vezetett,meggyengitette
a szovjetpiaci reformerekpozici6jdt:a pdrtvezet6s
6s a kdzpontibiirokrdciaf6lt a k6osz
er6inek felt6mad6s6t6l,a hatalommfikod6sk6ptelenn6
v6lds6t6l.Ez egy6rtelmfiena recentralizdci6pozici6inakmeger6s6d6s6t
hozta mag6val.
A Szovjetuni6miniszterelndke,Koszigin tdbb ponton is kitartott a decentralizilils elgondol6saimellett, 6s nem gylzte hangsrilyoznia termelds
hat6konys6g6nak
fontossdgdt.Kozgazddszaia szem6lyes6s vdllalati drdekeltsdg6sszefiigg6seir6l
gondolkodtak,€s azt a k6rddstfeszegettdk,
hogy
mind a v6llalatok, mind az egydneka min6l alacsonyabbtervel6irdsokbin
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6rdekeltek.Fokozatosanaz az 6ll6spontkerekedettfeliil, hogy ne a v6llalahanem6ppeneltok6letesftsek,
tok tev6kenys6gdtirinyit6 utasft6srendszert
ki a
lenkez6leg,csdkkents6kaz adminisztratfvutasft6sokat,6s ,,sz6lesfts6k
gazdillkoddsban".
Egyszerfibkdzgazdasdgi
eszkOzdkhat6k6r6ta szocialista
ben fogalmazva,polgdrjogotnyert a ,,vdllalatinyeres6g",a ,,szocialistapiac"
fogalma.
szorosankapcsol6dtaka Nyugathozva'
elkdpzel6sek
A gazdasdgpolitikai
16viszony probl6makofthez.Brezsnyevnekmind a piaci reformok, mind a
v6llalati 6n6l16s6g
6s a munkav6llal6ipozfci6ker6sit6s6velszembenkezdetcsak
tapasztalatok
t6l fogva er6sk6ts6geivoltak.Amagyar 6s a csehszlovdk
meger6sitett6kk6ts6geit.1968ebb6l a szempontb6lis dtint6 volt sz6mi{ra:
egy konzervatfvfora csehszlov6kiaikatonai invdzi6 1968 augusztusdban
kibontakoz6reformfolyadulat meginditdsdtimplik6lta.A Csehszlov6ki6ban
matot (,,aprdgai tavaszemberarcfszocializmusa")a szovjetvezet6k,mindogmadenekel6ttSzuszlov6s Brezsnyevigen rugalmatlanul,a sz6ls6s6ges
tizmus szellem6benkozelftett6kmeg.Selesztetantiszemitaindulatok is ffitttttdk.Ugyanakkora katonaibevonul6stekintet6bena Politikai Bizottsdgban
egys6gesddnt6ssziiletett,nem volt k6t 6ll6spont.Az el6zetest6rgyal6sok
folyam6ngyakrant6rt6ntutalds(f6k6nt KAdfur1sz6r6l)az 1956-osmagyarszerintiikabban6llt, hogy
orszdgiesem6nyekre,
amelyekddnt6 tapasztalata
jelentdktelendi6ktiintetdsis 6talakulhatantiszocialistaellenforradalomm6.
A
ktivet6en
terjedt
el
a
Vars6i Szerz1d€scsapatainakbevonul6s6t
,,Brezsnyevdoktrina" fogalma,amellyel azt a politikai elvet irtdk le, miszerinta Szovjetuni6 egy vele szdvetsdges
orsz6gban- ha a sziiksdgtd'gyhozza- a szovjetbardt kormdnyzat6s a szovjetgeopolitikaipozici6 meg6rz6se6rdek6ben
stabilizdlja
segfts6getnyrijt", azazkatonaibeavatkoz6ssal
,,internacionalista
az flllamszocialistarendet.
hat6saalatt (is) Brezsnyevahhoza hagyoA csehszlovi{kiaitapasztalatok
m6nyos kiilpolitikai 6s egyrittal belpolitikai megfontol6shozragaszkodott,
amely a szovjet ipari termeldst6s 6ltal6bana gazdasdgifolyamatokatnem
rendeli al6 a vil6gpiaci versenynek.Ehelyetta nyugatitechnol6giandvekv6
6llami importj6t- a nyersanyagexport
fej6ben- tekintettea gazdas6giprobl6m6k igazi megold6s6nak,
b6r sohasemtisztdzta,hogy mi lennea megoldds
a technol6giaiimport elz6rul6saeset6n(ami egy 6vtizeddelk6s6bbtulajdonk6ppen napirendre keriilt). A f6titk6r elm6leti 6s strat6giai k6rd6seken
egy6bk6ntsemigen ttirte a fej6t. Bdr h6borfs memodrjai6rt6s mds6rdemei
6rt minden lehets6geskitiintet6stk6szsdggelelfogadott.
Az enyhilIdsa vdr,oltbelpolitikai ir6nyvonalnaka ki.ilpolitikai megielepozici6n6sevolt, ami viszonta Szovjetuni6vildghatalmi(,,szuperhatalmi")
jdnak er6sftds6tkfvdntaszolgdlni,konszoliddlni.Ennek 6rdek6benazEgyesiilt Allamokkal val6 kapcsolatosztatlanprioritdsk6ntszerepelttov6bbrais
a szovjet ktilpolitikai gondolkoddsban6s gyakorlatban,b6r Koszigin egy
Ez az fuflnyvonalazon
,,multipoldriskiilpolitikai strat6gi6t"kezdem6nyezett.
a redlis megfontoldsonalapult,hogy a Szovjetuni6nakEur6p6val6s Japrdnkedvezett
nal vannakkdztis6rdekei6s ,,i.izletei".Enneka vonalvezet6snek
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az amerikaiaktekint6ly6nekvil6gm6retfics6kken6seaz esztelenvietnami
hdborf j6l ismert borzalmaikdvetkezt6ben.
Koszigin ,,utaz6b6keteremt6kdnt" tfint fel r965-66-ban az indiai-pakisztdni h6borriidej6n. Tfugyalt
az Egyesiilt AllamokbanJohnsonelntikkel,6s k6s6bba Nixonnal val6-kapcsolatteremt6sb6l
is kivette a r€szflt.Ezt a ktilpolitikai aktivitdst azonban
Brezsnyevegy id6 utdn szem6lyi-hatalmi6s koncepcion6lisokokb6l is er6sen korldtozta.
1975-benaz enyhiil6stszentesft6helsinkiEurdpai EgyiittmfkdddsiErtekezletenKoszigin m6r nem is vehetettr6szt. BrezsnyevKelet-Eur6p6ban
nagy szkepszissel
figyelte az 6n6ll6sod6sifolyamatokat,kiilondsenaz elad6soddsfolyamatfit,amelyben- nem alaptalanul- a Nyugatt6lval6 egyoldahi
fiiggds tendencidit1rzlkelte.Alternatfvjavaslataiazonbana vililggizdasilgban bekdvetkezettjelent6s 6talakuldsoknyomdn sem l6ptek tril a fenn6li6
viszonyok pusztakonzerv6l6si{n.
Ismereteinkmai fokdn rigy tfinik, hogy a
brezsnyevi szovjet vezet€snem rendelkezettkomoly elgondoldsolrkil az
ad6ss6gproblematika
mdgott meghfz6d6 vililggazdas6gi6s nemzetklzi p€rutigyi folyamatok, struktrirdkdtrendezdd€s€r61.
Brezsnyeva sALT-egyi zm6nyek keretfben szab6lyozhat6nak
l6tta a szovjet-amerikaikapcsolatokat,s
ezeklrt cserdbeengedm6nyeket
is tett az USA-nak,pdldak6ppena kiv6ndorolni szdnd6koz6szovjetzsid6kbizonyoskontingenseinek
kiilfoldre tdvoz6s6hoz is hozzdjdrult Brezsnyev szdmdraa technol6giaiversenybenval6
partneri viszony mindenn6lfontosabbnaktfint, mert az k€peztea katonai
verseng6salapvezetfdimenzi6j6t.
Ktr.ATASTALAN
KULPOLITIKAI
VERSENGES
A bels6 gazdasdgifolyamatok szempond6b6laz eg6,sz
korszakrakihatott a
Hruscsovbukdsdtkdvet6 VIII. tit6vesrerv (1966-1970),amelyetKoszigin
vd.zoltfel az 1966.tavaszi,XXIII. kongresszuson.
Ez a terv i fogyaszt?si
cikkek jelent6s n6vel6s6tfufinyoztael6. A motorizdci6nyugati fttjit j6rva,
olasz.6sfrancia c6gekkeltdrgyaltaka szovjetszem6lyaut6gy6rt6s
tireJteszt6se6rdek6ben.A gazdasdgjelent6s
n6veked6seazonbani 70-es6ve-kkozeplig sem p6rosulta termeldkenys6g
6s hat6konys6ghasonl6fellendtilds6vel. A 70-es 6vek elej6n az olajdrcobbandsa szovjetuni6 sz6m6raplusz,
nem tervezettbevdteli forr6sokatjelentett, amit nem annyira a termel6s6s
ink6bbaz expanzivszovjetktilpo1 19chn9l6giaifejleszt6skorszerfisit6s6re,
litikai 6rdekek,,ftnanszirozdsdra"
fordftottak.Az olajbev6telekis megt6veiztett6k, elbizakodottakk6tettdk a szovjet vezet6ket,nem m6rt6k fe1, hogy
1973-utdnaz eg€szvililggazdas6girendszerbenegy m6ly 6talakul6sj6tsz6dott le, amely a szovjet gazdasdgiteljesftm6nytle6rt6keite.
6talakul6sokkal
a Szovjetuni6ban
- E technol6giai6s termel6si-strukturdlis
v6gbemen6,,tudom6nyos-technikai
forradalom"nem tudott l6p6sttartani:
egy dnmagdbaz6rk6z6stagn6l6s(a peresztrojkanyelv6n:,,pang6s")id6szaka kbvetkezettbe. Az sem 6szt6n6ztea szovjetvezet6st{z il alternativilk
fgltdrdsdra,hogy a lakoss6gnagy tdbbsdgekordbbansoha nem tapasztalt
j6l6tben 6lt, ami ugyannem volt a Nyugattaldsszehasonlithat6,
de az 50-es
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6vekhezk6pesta szovjetfogyaszt6sszfnvonalak6ts6gteleniilniivekedett.
a sorban6ll6s 6s
A ,,szovjetfogyaszt6iti{rsadalom"nyugalm6t,tespedts6g6t
javak
a
uti{ni futkos6s ellen6re sem igen kavart6k fel a disszidensekkis
csoportjai.A hatalomk6pvisel6ita rendszerval6di lehet6s6geitekintet6ben
megt6vesztette
e ,,nyugalom",vagy legaldbbisflhelrtett€k a jelens6get.
jegy6benlltezett; egyfel6lmind
A Szovjetuni6egy l6tsz6lagosellentmondds
rendszer6be
a
intenzfvebbenkapcsol6dottbe a nemzetkdzimunkamegoszt6s
nyugatravezetl olaj- 6s gdzvezet€keken
keresztiil,m6sfel6lpedig er6sdddtt
val6 ism6a Szovjetuni6nemzetkdzielszigetel6d6se,
a centrumorsz6gokt6l
telt leszakad6s
vesz6lye.
Ennekegyik f6 okanyilvdnval6anaz 1968-ascsehvolt, amelyegydrtelmfiv6tette,hogy a Brezsszlov6kiaikatonaibeavatkoz6s
A
nyev-rendszer
nem hisz a ,,l6tez6szocializmus"megreform6lhat6sdg6ban.
a statusquo,
,,prdgaitavasz"szovjetmegit6l6seddnt6ena ,,maradand6s6g",
a nyugalom,a vflltozatlansdgszempontjaiszerinttdrtdnt.
A Szovjetuni6izol6l6dds6tfeler6sftettea kiilpolitikai 6rdekekegyoldahi
katonai eszkdzbkkelval6 alfitdmasztdsa
Kelet-Eur6p6t6lAfrika szarvdig,
majd az 1979-esafganisztdnikatonai akci6ig.
M6r Hruscsovidej6nkorvonalaz6dott,hogy a szovjetvezetls szdmdraaz
arab vildgban Irak, Sziria, Egyiptom 6s Alg6ria valamif6le,,forradalmidemokr6cia" t6borak6ntjelent meg. Ilruscsov egy hirtelen 6tlet hat6saalatt
Nasszerta Szovjetuni6H6se kiti.intet6ssellepte meg. E kozel-keleti ,,t6masz" meger6sft6se
drdekdbenaz : rn.hatnaposhdborrt (izraeli-arabkonfliktus) kitor6seidej6n, 1967jfniusdban a Szovjetuni6megszakftottadiplojelent6s
m6ciai kapcsolataitIzraellel,€s ezzelsaj6tcselekv6siszabadsdgdt
mdrt6kbenkorlfitozta a t6rs6gben.Meghirdetett,,elvi politik6ja" sohasem
6piilt bizalornraaz araborszdgokban,
amelyekmindig nyitottak maradtaka
Pax Americana elfogaddsdra.
A ,,trilideologiz6lt"szovjetktilpolitika ttjbb esetbenis a realit6sokkal
szemben6116l6p6sresarkalltae politika form6l6it. A harmadikvil6gban
haditechnikai6s emberidldozatoknemigent6riil,,befektetett"p1nzi.J,gyi,
tek meg. Igy p6ld6ul 1968-bana szovjet vezet6saldirt Szuddnnalegy
szerz6d6stigen jelent6s gazdasdgi6s katonai segfts6gr6l.A kdvetkez6
6vben azonban Nimeri katonai diktatrirdja kerekedettfeliil, amellyel
szembenMoszkvaa helyi kommunist6katt6mogatta,6ket Nimeri egyszerfien lem6szdroltatta.IgyMoszkvdnaknem maradtmds,mint hogy megszakitsaa diplom6ciaikapcsolatot.Nem j6rt sokkaljobban Szadategyiptomi elndkkelsem,aki a Szovjetuni6valmegkiitdtt I9TL mijusi bar6ts6gi
6s egyiittmffkdd6siszen6d1stegy 6vvel k6s6bbfelmondta,6s a szovjet
katonai tandcsad6kat6s szakembereket
kiutasftotta,s6t a szovjet segits6ggelkordbbanfeldpftettasszudnigdtat is - mint valami hib6t - felr6tta
a szovjeteknek.Majd csak egy 6vtizeddelk6s6bbMubarakelndk k6rt fel
1982janu6rj6banism6t66 szovjetmfiszakiszakembert,
hogyt6rjenekvissza
Egyiptomba,6s kiiz6lte, hogy a Szovjetuni6nakfontos szerepevan a kdzelkeleti rendez6sifolyamatban.
Afrika a 60-as6vekbenv6lt a szovjetki.ilpolitikar€szdv6.M6r llruscsov
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aj6nlottaaz afrikai orsz6goknaka szovjetfejl6d6sirit kdvetdsdt.Erre a ,,kovetdsre"a 70-es6vekbensor is kertilt a legszeg6nyebb
afrikai orsz6gokban.
Az els6 nagy kfs6rletKong6bana 60-as6vek els6 fel6benmegbukott,amikor a kong6i forradalmi vezet6t,Lumumbdta szovjet segitsdgellendreelfogtdk, 6s szdrnyfi kfnz6sokut6n kiv6gezt6k.A Tr6pusi Afrikdban a t6bbi
kfs6rletsemvezetetteredm6nyre- beledrtveChe Guevarakong6i akci6it is.
A szovjet ki.ilpolitika nem vetett kell6en szdmotazzal a t6nnyel, hogy a
gyarmatirendszerb6lfelszabadultorsz6gokhatalmielitjei 6s orsz6gaikk6zvetleniil a nyugati, az egykori gyarmattart6kgazdas6gitdmogat6s6t6l
fiiggnek, s a szovjet gazdasf,gipotenci6la Nyugat6valnem vetekedhetett.Csak
a legszeg6nyebb
orszdgok6s azok v6ltak hosszabb-rdvidebb
ideig a Szovjetuni6 szdvets6geseiv6,
amelyekm6shonnannem kaptak segfts6get,vagy
eldgedetlenekvoltak a nekik nyrijtott nyugati t6ket6mogat6s
m6rt6k6vel.A
70-es6vekbena kubaiakkalegyiittmfikddvesem sikeriilt a forradalmieliteket hosszriideig a hatalombanmegtartani.
Az egykori gyarmati orsz6gokt6mogat6sakiivetkezt6bena 70-es6vekben m6g voltak forradalmi rezsimek,amelyeket,,a szocialistaorienti{ci6"
k6pvisel6inektekintettek,mint p6lddulD6l-JemenvagyEt6pia,Angola,Mozambik 6s Benin. Am a szovjetuni66ppena t6kehi6nykdvetkezt6bennem
nyf'jthatott olyan m6rt6kfigazdasdgisegfts6get,
amely ezeketaz orczigokat
tart6san a ,,szovjet moderniz6ci6s"p6ly6ra illlithatta volna. A kapitalista
,,moderniz6ci6",mint p6ld6ul a d6lkelet-dzsiai,,&istigrisekd", az amerikai
6s a multinacion6lis c6gek cllzott t6keinjekci6ira6piilt, amelyek term6szetesenilleszkedteka vilflggazdas6g
adott szerkezetdbe.
Ezzel szembena
70-es6vek nagy kdlcsdneiAfrika 6s 6ltal6bana vil6g orsz6gainakt6bbs6g6t
a 80-as6vekrerem6nytelenad6sorszdgowdvilltoztaftek
et,amelyekk6zvetleniil a nemzetkdzip€nzintdzetekfriggv6nyeiv6v6ltak. A t6k6s centrumorsz6gokatf6leg a nyersanyaglel6helyekkel,
mindenekel6ttaz olajjal rendelkez6teriiletek6rdekeltdk,igy a szovjetexpanzi6elevecsaka legszegdnyebb
orsz6gokir6ny6baterel6dhetett,ami egy6bk6nta hivatalosideol6giaidokr
rin6kkal egy6ltal6nnem 6llt ellent6tben.
A Szovjetuni6a 70-es6vekv6g6na Kfndvalval6 konfronti{ci6tvalamelyest
csdkkentette.
Brezsnyevhal6lautin, a 80-as6vek k6zep6t6laz afih,aiorsz6pragmatikusabb
is
politikdt folytatott. A Szovjetuni6kiilpolitikai befogokkal
ly6sdnak- l6tsz6lagos- csricsi{naz afganisztanihdborf peri6dus6ban6llt. De
6ppenez ahilbori mutattameg a szovjetkiilpolitikamindengyeng6j6t,amely
a harmadikvililghoz val6 viszonydbanmegmutatkozott.Az L9786prilis6banf6leg a szovjetuni6banv1gzettkatonatiszti
- kirobcsoportkezdem6nyezdslre
bant hatalmi fordulat Afganiszt6nszovjet tfpusri fltalakttdsdtffizte zdszlajfua.
Azonbana ti{rsadalmigyOkerekkelnemigenrendelkez6Afganiszt6niN6pi DemokratikusPdrt vez€rkaruaz iszlfimmal6s a helyi fadici6kkal szembekeriilve,
etnikai-torzsi6s politikai-hatalmikonfliktusokbafulladt.A,,sz6vets6ges
Szovjetuni6" elv6gtaa gordiuszicsom6t,6s 1979decemberdben
,,testv6risegits6getnyrijtott az afgdnpatri6t6knaK'.Ez olaj volt a tfrzre.
A ,,premodern"Afganisztdnf6leg parasztilakossdg6nak
j6 rdszea papok
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irdnyftdsaalatt szembefordultaz ,,istentelenkommunistdkkal"6s a ,,hitetlen
oroszokkal".1980-rat6bb mint 1 milli6 emberhagytael Afganisztfint.Az
Egyesiilt Allamok abbana remdnyben,hogy meger6iiti e r6gi66ana szerepdt,
6s hogy Moszkvasaj6t,,viebramih6borfj6t" vivja, Brzezinskilr:dnyitilsdval
az
afgdnellerz6ketpolitikai, p6nztigyi6s katonaiti{mogadsbanr6szesftette.Strat6gi6j6nakl6nyege:,,szembe6llftani
az iszlilmotMoszkv6val",hiszen ez az
olajban gazdagt6rs6gIr6n 6s Irak konfliktus6nak6s h6borriskod6s6nak
ti.ikr6benjelent6senfel6rt6kel6ddttaz 1973-asolaj6rrobban6s
ut6n.
A szovjetek szdmdraAfganiszti{nstratdgiaijelent6s6gemagdt6l 6rtet6dbtt, nemcsaka hosszrikdzdshatdr6s a muzulmiinszovjetktiztdrsas6gokkal
val6 dsszefiigg6smiatt, hanem geopolitikai megfontol6sok(Tdr6korszilg
NATO-dllam stb.), valamint az ir6ni-amerikai ellentdtekki6lez6d6semiatt
is. Brezsnyevnem gy1ztebizonygatnielkbtelezettslgltaz irdni forradalom
mellett, ami Khomeini ajatollahot egy id6re elcsendesftette
az Irakkal, Pakiszt6nnal6s Szarid-Ardbi|valval6 konfliktusaikdzepette.A szovjetkiilpolitika sz6m6raaz afganiszt6nih6borf azonbansemmif6leel6nnyelnemjdrt.
S6t, a kdzel 14 ezer szovjet halott belpolitikailag tovdbb diszkredit6ltaa
80-as 6vek v€g6n megroppanttdrsadalmikonszenzust.Majd csak Gorbacsovnaka peresztrojka
v6gs6peri6dus6ban,
a bevonul6stkdvet6 10.6vben,
1989februdrj6ban
sikeri.ila szovjetcsapatokat
kivonniAfganiszt6nb6l.
A szovjet kulpolitika nemcsaka regiondlishatalmikonfliktusokmocsardbasiillyedt
bele, de Afganiszt6n,,szocialistamodernizdci6jdnak"
semvoltak meg a tdrsadalmi6s p6nziigyi alapjai.
Mindek6zbena Szovjetuni6naka Nyugattal,f6leg az USA-val folytatott
katonaiversengdseegyretdbbekeriilt. Ennekegyik igen l6nyegesoka az volt,
hogy a Szovjetuni6az enyhtil6salapjdnaka fegyverkezdsiversenyttekintette,
vagyis azt, hogy eldrje a parit6sta n6lasokkaler6sebbcentrumorsz6gokkal.
A szovjet vezet6st6vesenft6lte meg az amerikaiakerejdt 6s elszdntsilgdta
vietnami hdborfban elszenvedettval6bantOrtdnelmijelent6sdgfiveresdgiik
ut6n. A szovjetekezutdnnemcsakaz afikai gazdasdgi6s katonaibehatol6s
teriiletdn vetett6kel a sulykot, hanemtilm€reteztlk saj6t gazdasdgipotencidljukat is, amikor felvettdka versenytaz fj amerikairak6tdkkal6s strat6jutottak volna,
giai bomb6z6kkal,ahelyetthogy 6sszerfikompromisszumra
hiszen a Szovjetuni6rendelkezettmindazokkala t6megpuszt(t6fegyverekkel, amelyekkelak6r az eg6szFdld is megsemmisfthet6
lett volna.
A vildghatalmipresztfzs6s a hatalmi elit eg6szhagyomdnyainkdbb a
megnyerhetetlenversenyfel6 tolta a Szovjetuni6t.1977-bena Szovjetuni6
nyugati teriileteinkezdt6kmeghonosftania kdzepeshat6t6volsdgriSS 20-as
rak6ti{kat,amelyeketmajd kovetett az amerikaiPershing6s a sz6rnyasrak6t6k nyugat-eur6paitelepft6se.A Szovjetuni6mennyis6gif6l6nydt az USA
technikai-technol6giaifjft6sokkal 6s a Szovjetuni6tk6rbevev6t6maszpontokkal kompenzdlta.Carter amerikai elndk 1980 janu6rj6banbejelentette,
hogy az afg6n esem6nyekmiatt - az el6z6 6v nyardnelfogadott- SALTII.
egyezmdnyratifikdl6sdtelhalasztj6k,6s kereskedelmiembarg6thirdetett a
Szovjetuni6ellen, valamint bejelentettea moszkvaiolimpia amerikai boj584

kottfelhivds6t.Ha pedig a NATO eglszdttekintjiik, rigy a Nyugat katonaier6a Szovjetuni66t.1983-bana rak6taforrdsain6vekv6m6rt6kbenmeghaladtrdk
telepft6sek
egy rijabbkdre kezd6dbtt.Okt6ber24-6na Szovjetuni6bejelentette,
hogy az amerikai rak6tdk nyugat-eur6paielhelyezdsdrevdlaszul atomtijltetff
A katonaivet6lked6sa Szovrakdt{kattelepitaz NDK-ba 6s Csehszlovr4ki6ba.
j etuni6 szfimdral6nyegesenrosszabbfelt6telekk0z6tt folytat6dott.
Ez az eg1szvil6g szimita csak k6rt okoz6 esztelenfegyverkezlsi verseny,amelyetaz enyhiil6salapjak6ntszeml6ltek,6szrev6tleniilfunkci6tv6ltott. Az amerikaiaka 70-es6vek v6g6reafia az 6ll6spontrajutottak, hogy a
Szovjetuni6 gazdasdgikimerft6se6s ideol6giai alapvet6seinekkikezd6se
mellett egy m6g hat6konyabbeszkoztis alkalmaznifognak.
A Szovjetuni6t- nem alaptalanul- azzal vddolt6k,hogy nem tartja be
az I975-6s Helsinki Egyezmlnynekaz emberijogokra 6s az inform6ci6k
A szovjetvezet€srij kezdem6szabad6raml6sdtta
vonatkoz6rendelkezdseit.
A Szovjetnyez6sekhelyett egyszerfienvisszadobtaa vddaskod6sokat.
jogok
6rdek6ben
villasza
betart6sdnak
nem
volt
adekvdt
az
emberi
uni6nak
int6zked6seivel
sok6ig
A
Szovjetuni6
szocidlis
indftott amerikaikampdnyra.
gyakorolt
a
t6k9t
arra
er6s hat6st
a modern vil6gra.A centrumorszdgokban
j6l6ti
a nyugati
strukkdnyszerftette,
hogy n6vekv6m6rt6kbenfrnanszirozza
trirdk kdlts6geit.A szovjetkihfvdsjelent6s6g6ta Nyugat teh6tfelismerte.A
70-es,80-as6vekbena szovjetvezetdsviszontnem ismertefel a Nyugat
emberijogok kamp6nyakihivdsdnakjelent6s6g6t.Vagyegyszerfiena szovjet
hatalmi elit nem akart lemondania represszi6kkalis fenntartottprivil6giumair6l, ami az egyetlenval6banhitelesvfllaszlehetettvolna a nyugati kihfv6sra.Inkdbb az ijabb ideol6giai-politikaikonfrontdci6tv6lasztotta,mintha
ezzel a rendszervfllsdgdthosszabbperi6dusrakitolhatta volna. A lengyel
nemezt - az elit szdmfira
mozgalomtapasztalatai
Szolidarit6sszakszervezeti
kedvez6- kdvetkeztetdster6sftett6kmeg. A Szovjetuni6valsz6vets6gben
6116orszflgokbanaz ideol6giai6s pszichol6giaier6zi6,a ,,feLlazitds"sokkal
gyorsabbanterjedt, mint a Szovjetuni6ban.
A SZOVJETGAZDASAGFEJLdDESMERLEGE

A ,,brezsnyevi"rendszerhivatalos ideol6gusai6s propagandist6igyakran
biiszk6lkedteka szovjet,j6l6ti 6llam" vivm6nyaival.Az egyrelanyhul6 reformtdrekv6sekegyetlenirinyzata sem 6rintettea rendszeralapszerkezetfnek probl6m6it,a politikai egypi{rtrendszert,
a szovjetrendszerdemokrati6talakft6sdt.
z6l6sdtvagy a vdllalati munkamegoszt6s
bels6 szerkezet6nek
Koszigin reformjai mindenekel6tta v6llalatok6n6ll6sdgdra
6s az anyagi 6rdekelts6grevonakoz6tdrekv6sei- rdszben,mintegy laborat6riumiforfolyamatdbankfs6rm6ban,a magyarorszigi gazdas6gi
mechanizmusreform
letez6dtekki. Koszigin is a kozponti tervezds6s a piacgazdasdgegyfajta
egyesft6s6nek
lehet6s6geitkereste,6m a tulajdonviszonyokprobl6m6j6t6
sem vetette fel, ami a reformok korl6tozottsdgilb6lfakadt, 6s abb6l, hogy
igen kiiliinbbz6 6rdekekkdztitt kellett megtal6lniaa modusvivendit. A k6tdrtelmfis6gekmegmaradtak6s elrakt6roz6dtakk6s6bbikorszakok sz6'mdra.
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A katonai-iparikomplexumoktermel6sistruktrir6i,technol6giaiszfnvonala
6s a tr{rsadalmitdmegfogyasztasra
ir6nyul6 termel6sk6z6tt a szakad6kebben a peri6dusbanv6lt meghaladhatatlann6.
A szovjet gazdasdg,amelyaz
utol6r6sjegy6benoly nagy er6feszftdseket
tett, 6ppenaz informatikaiforradalom, a komputerizdciiter6nmaradtel a leginkdbb,amely a nyugati centrumorsz6gokban
a moderntomegtermel6s
6s tdmegfogyasztds
k6z6ppontjdba keri.ilt.
A Szovjetuni6rendszeresen
rdszorulta nagy mennyis6gfinyugati, f6leg
amerikai 6s argentfnaigabonav6sdrldsokra.
A munkaszervez6s
6s a munka
intenzit6saolyan alacsonymaradt,hogy mdg a j6 gabonaterm6st
hoz6 6vekben is szflllitdsi,rakt6roz6si6s egy6bprobl6m6kmiatt a term6solykor 20257o-amegsemmisiilt.Ezeketaz ellentmond6sokat,
az egyrctereb6lyesed6
korrupci6t, amely a korszak vflg&e el6rte magdt a Brezsnyevcsal6dotis,
egy ideig eltakarta az a tlny, hogy a Brezsnyev-korszakels6 6veiben a
gazdasdgifejl6d6s6s a szoci6lis-j6l6tijuttat6sok,a fogyasztdsszinvonalatigy tfint - tart6sanndvekszik,b6r sem a termeldsik6lts6gekcs6kkent6se
ter6n, sem az agrdrfejl6d6sben
nemigen konyvelhettekel eredm6nyeket.
M6gis Kelet 6s Nyugat kOzottsz6mosteriiletena 70-es6vek k6zep6ig-v6g6ig m6g csdkkenteka kiil6nbs6gek.Ha a Brezsnyev-korszakr6l
t6rgyilagos
k6petakarunkkialakftani,l6tni kell, hogy Brezsnyevf6titk6rs6g6nak18 esztendeje alatt az egy f6re jut6 fogyasztds6vi dtlagban2,'|To-osntivekeddst
mutatott.Az iissztermel4s€vi dtlagban3,87o-kalndvekedett,mig az iparban
a noveked6siiteme ellrte a 4,9vo-ot.E ndvekeddsdssztdrsadalmi6rt6k6t
azonbannagym6rt6kbenbehat6roltaaz a t6ny, hogy a katonaikiaddsokn6veked6siiiteme is €vi 4-5Vo-raemelkedett.Az aggregfilt6s az egyf6re jut6
kibocsdt6s(GI.{P)ki.il6nbs6ge
a szovjetuni66s az EgyestiltAllamok kdztrtt
jelent6sencsdkkent,m6g ha a korszakv6a Brezsnyev-korszak
eg6sz6ben
gdn a ,,szakadds"
(,,gap")rijra ndveked6snek
indult is.
1965-bena szovjetGNP hozzdvet6leg
az amerikai46%o-6t
alkotta,ami egy
f6re kivetftve annak38vo-it tetteki, igy r982-ben,Brezsnyevhal6l6nak6v6ben
55, illetve 47vo volt. A szakad6khasonl6ancsbkkenta termel6kenys6g
ter6n
is. 1965-ben6tlagbana munkatermel6kenys6ge
kb. az amerikaiegyharmada,
mig 1982-reez i szdm4rvo-ra emelkedeit.fra ezt az egdszdben
ntiveked6st
produk6l6korszakotszeml6ljtik,nem szabadszemel6l tdveszteni,hogy a n6veked6sititem 6lland6ancsdkken6tendencidtmutatott.Mfg a GNP 6vi 6tlagos
ntiveked6siiiteme 5,2vo-ottett ki az 1966-70-esdtevesterv peri6dus6ban,
a
magacsfcspontj6n,az I97I-75-6s dvekben3,'|Vo-racsdkkent,197G-80-ban
pedig 2,77o-ra,mfg 1981-82-bena becsl6smintegy 2Vo-otjelzett. Ha az
egdsz peri6dust tekintjiik 1951-t6l r979-ig, a nemzeti term6k a szovjetuni6ban(GNP) 6s az oECD-orsz6gokban(GDP) egyardntjelent6sntiveked6stmutatott,amelybena Szovjetuni6er6snekmondhat6pozici6tfoglalt el:
USA - 3,4Vo,Japdn- 8,3Vo,NSZK - S,IVo,Szovjetuni6- 4,8Vo.
Nz ipar tertilet6naz els6 nagy beruhazdsoknyomdn mind a vegyipar,
mind a villamosenergia-termelds
n6veked6se
lelassult.A katonai-ipat''szilra
jelent6s6gdtjelzi, hogy bekapcsol6dotta tdmegfogyaszrdsi
term6[ek brme586

a villamosok60Tol6s6beis. 1980-asadatokszerinta magnetofonok907o-6t,
6t,az aut6kI0Vo-6ta ,,katonai-iparikomplexum"6llitotta el6. Am a szovjet
polg6ri termel6scsaknagyonlassantudta 6tvennia hadiiparcsricstechnol6giiljdt 6s szervezetts6g6t.
A hadsereggazdasigi-politikaijelent6s6ge6ppen
jelent6senmegn6tt.86r a szovjetkdltaz afganiszt6nihdboni peri6dus6ban
s6gvet6s
hivatalosadataiszerinta v6delmikiad6sokardnya1980-ban5,8Vora cstjkkent,a nyugati forrdsokegy m6s ktizelft6salapjdnj6val nagyobbra,
a GNP I3Vo-6rabecsiilt6k.
A szovjet gazdasdgsaj6tsdgosan,,integr6l6dott"a vililggazdasdgba:a
Szovjetuni6egyre ink6bb ismdt csak a Nyugat nyersanyag-6s f6lk6szterkdnyszeriilt,az olaj 6s a gdz volt a f6 exportszerep6be
m6k-besz6llft6jdnak
52Vo-6taz olaj- 6s olajterm6kek,
cikke. 1981-bena nyugati exportbevdtelek
l6,7Vo-6ta flldgdz adta.A bev6telekmdsikkdt teriiletea fejl6d6 orszdgokba
ir6nyul6 fegyverexport(198l-ben kb. 4,6 milli6rd doll6r), valamintM arany
6rt6kt6zsdeieladdsa(3,5 millidrd doll6r). A nyugati importban viszont a
Szovjetuni6a g6pipari term6kekrov6s6ra(ar6nyuk23Vo-racsdkken)k6nytelen a mez1gazdasdgi
term6kekimportj6t er6siteni,amire 1980-ban9 milterm6kek az Osszimport
li6rd dolldrt fordftanak, vagyis a mez6gazdas6gi
hatdsdra
hirdett6k
meg
a
kdvetkez66vekbenaz
34To-6ttett6k ki. Ennek
6lelmiszerprogramot,
amelyreaz illami kdlts6gvetdsmintegy egyharmad6t
fordftottdk.
jeleztiik m6r, hogy az energia-6s 6lelmiszer-termeM6s dsszeftgg6sben
l6s ter6n a ,,lemarad6s"vagy ,,utol6rds"mik6ppenalakult.
A GNP ntiveked6se
a mez6gazdasdgban
6vi 6tlagbanl,7Vo-ot6rt el. A kiimunkatermel6kenys6gi
szfnvonal6ban
az USA-hoz
l6nbs6ga mez6gazasdgi
viszonyitva sem relative, sem abszohitenem csokkent.Az egy f6re jut6
fogyasztds
ndveked6sititemeaz L966-70-benm6rt4,3%o-os
csricsr6l1981-82rc ZVoald esett.A szovjetstatisztikaiadatokalapj6nis egy6rtelmfia hanyatl6s
t6nye.A tr{rsadalmi6sszterm6kndveked6siiitem6t 198G90 kozott kevesebb
mint 2vo-rabecstilt6k,1990-benpedig m{r -I,6Vo-osabszohitcsdkkendsk6vetkezettbe,a rendszervdlt6
199l-es6vben-9,8Vo.Ha a megtermelt
nemzeti
jtrvedelemadataitvizsg6ljuk,fgy a csdkken6s1990-ben4,0Vo, 1991-ben
-II,07o. A gazdasdgiv6lsr{gl6nyeg6bentisszeoml6sba
ment 6t.
nem fedhetSem ldtvr{nyossz6mok,semhangzatospropagandasz6lamok
t6k el az agrdrfejl6d6sstagn6l6jelleg6t. M6gis, a kialakult rendszermeggy6keresedetta mez6gazdasdgi
lakoss6gigen sz6leskiir6ben.A szovjet6llam nemcsakbekergettea parasztokata kolhozba,hanemSzt6linhal6laut6n
saj6ts6gos
m6don gondoskodottis a vid6kr6l.
A szovjet6llam a viszonylagalacsony,de lassanemelked6szfnvonalf
mezdgazdas6gi
termel6sterheit viselte.A legf6bb neh6zs6gnem a szfikiil6
6lelmiszer-termeldsbdl
fakadt.A gabonatermel6s
19826s L992kdziltt 6tlag190-200
A
hristermel6s
is 16 milli6r6l
ban megktrzelitettea
milli6 tonn6t.
j6
19 milli6 tonn6raemelkedett,amelynek r1szeazonbannem keriilt a boltokba, hanemeltfint a komrpci6 6s a feketegazdasdg
ritveszt6iben.A leg6get6bbgondot a fokoz6d6 infl6ci6, a ,,tflfogyaszt6s"6s az 6llam egyre
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nagyobbp6nztigyiterheijelentettdk.Az 6llama mez1gazdas6g
tdmogatdsdra
6ri6si p6nzeszkdzdket
fordftott r6szbenaz6rtis,mert tartott a lengyelorszdgi
szolidaritds6hozhasonl6 tiltakozdsimozgalomfel6bred6s6t6l.igy pr6b6lt
tehdt a szovjet vezet6sminden t6le telhetdtmegtennia folyamatos6lelmiszer-ell6t6sbiztosftdsa6rdek6ben.A KGST-tagorszdgokkal
val6 egytittmfikdd6segyenlege- a tagorszdgoktiibbsdgdttekintve- val6szinfilegaz emlitettek szdmfiravolt sok szempontb6lkedvez6bb,ami nem jelentette azt,
6lland66s nyomaszt6
logy u kapcsolatokatnem terhelteaz egyenl6tlensdgek
jelenl6te,valamint az ebb6lfakad6 fesziilts6gekfjratermel6d6se.
A mez6gazdas6g
a szovjet gazdasdgp6nztigyi szem,,hagyomdnyosan"
pontb6l legkritikusabbteri.iletevolt. 1991-reitt halmoz6dottfel az orszilg
tart6s ad6ssdgdnak
tdbb mint 60c/o-a.
Ehhezj6rultak m1g a hossztilejfiratfi,
hitelek, amelyeketBrezsnyev6s ut6dai is mindig j6v6irtak. A szovjetmez6gazdas6gdllami t6mogat6s6nak
szerkezeteer6seneltdrta kfnai szovetkezeti gazdas6gok
rendszeftt1l,mert Kfndbana parasztokj6vedelm6ta betakarftott term6s meghatdrozottr6szek€pezte.A kinai 6llamnakcsak term6szeti katasztr6fdkeset6nvolt k6teless6ge
a minim6lis fejadagokbiztosftdsa.
A szovjetuni6ban
viszonta parasztokhavi b6rjellegfijdvedelmeket
kaptak,
melyek azonbannem fiiggtek a term6st6l.A szovjet6llam - ,,gondoskod6i"
funkci6j6b6l kiindulva - a term6seredm6nyt6l
fiiggetleniil gaiantdltaa mezfgazdasdgitermel6kmeg6lhet6s6t,
legyenekazok szdvetkezetivagy szovhozparasztok.A szovjet6llam - kiiliindsena 80-as6vekt6l-, a piaci 6rakat
meghalad6dsszegeketfizetettki a parasztoktermdnyei6rt.A szovjetszovetkezetiparasztsdgl6leksz6maa 60-as6vekt6llegaldbbisabszolft drtelemben
ndvekedett.Kordbbancsak az ipari munk6ss6grakorl6toz6dotta szoci6lis
ell6t6si rendszer,amelynekf6bb elemeit kiterjesztett6ka vid6kre is. igy a
szdvetkezeti6s az dllami szektor,valaminta vi{ros6s a vid6k k6z0tti j6vedelem-,illetve fizet6si kiildnbs6gekcsdkkentek.1965 6s 1985 k6z6tt az
6tlagoskolhozfizet6shavi 50 rubelr6l 153 rubelre,vagyis ttibb mint 300vokal n6tt, mikiizben az illlami v6llalatok dolgoz6inak6s alkalmazottainak
- a kordbbi 95 rubelr6l 190-reemelkehavi b6recsup6nmegk6tszerez6d6tt
dett. Teh6t a termel6szdvetkezetben
dolgoz6csal6dokredljOvedelmeaz 6llami v6llalatok dolgoz6i,illetve az alkalmazottakre6lj6vedelm6nekBgvo-6t
6rte el, mig a 60-as6vekbencsak 75vo-6t.A tdeszdolgoz6kb1r6t
havonta,
kdszp6nzbenkezdtdk kifizetni, emellett 6ket is bevontdk az eg6szs6g-6s
nyugdij-biztosft6sirendszerbe.Ez6rt aztdnn6h6nyszovjet vezet6fdjdalmasanfgy s6hajtozott:,,R6gebbenazlrtnem dolgoztak,mert tudt6k,hogy 6gysem fizetik meg 6ket. Most meg az6rtnem,mert akkor is megfizetik 6ket,
ha nem dolgoznak."
Az dllami gazdillkoddsa szovjetuni6bancsak feliiletesenalakult 6t, a
piacgazdfllkoddsnem eresztettm6lyebb gydkereket.Ezzel ellent6tbenKfn6ban rijra6ledta csal6di gazd6lkod6s,amelynekgyOkereia szovjetuni6ban
mdr r€genkihaltak. A Szovjetuni6banaz urbanizici6 gyors fejl6d6se1951
6s 1987 ktizdtt jelent6s m6rt6kbenfelszivtaa viddki lakossdgot,amelynek
l1tszdma33%o-kal
csdkkent,ide6rtvea ktizponti tertiletek54vo-oscs6kken6588

s6t.A kinai vid6k fiatal 6s tfln6pesedettjellegdvelellentdtbena fogyatkoz6
j6rdsztid6s, beteg,kdpzetlenmunkaer6b6l6s ahaziorosz agrdrtdrsadalom
munk6t elv{gz1 csal6dany6kb6l6llt. A szovjet t6esztagok6rthet6ennem
akart6kfeladni a ganntillt bdreket6s a szoci6liselldtdsbiztons6g6ta csalddi
gazdillkoddsk6teskil6t6saifej6ben.Flruscsov6s Brezsnyevidej6n is a falu
urbaniz6ci6j6nakprogramjdvaligyekezetta hivatalosszovjet vezetdsmeghelyzet
old6sttal6lni a viddkr6l val6 elv6ndorl6sra6s a t6rsadalmi-gazdas6gi
roml6s6ra.Ezfiltal pr6b6lt6ka t6bb ezer,egymdst6l6s a v6rosokt6lt6vol es6
falut kdzepesm6retfi(,,rij tfpus6") vdrossdfejleszteni,ell{tni azokatklubokkal, sporttelepekkel6s m6s k6nyelmet6s sz6rakoz6stnyrijt6 l6tesitm6nyekjdtt
kel. Ezzel szembenKfndbanhatalmasmez6gazdasdgi
triln6pesedetts6g
l6tre, mert megg6tolt6k,hogy a viddki popul6ci6a v6rosi iparbadramoljon.
A 80-as6vekelejdiga kfnailakoss6gon
beli.ila viddki munkaer6a6nyaSIVo
felett maradt.Ugyanakkora Szovjetuni6bana v6rosi lakossdgm6r a 60-as
6vekbentfilsrilybakeriilt. Az 6llamnemcsakhatalmasdsszegeket6lt a mez6gazdasdgba,
hanemjelent6s munkaer6tvez6nyeltki a betakarit6speri6dusdban.1980-banmintegy 15,6milli6 embertmozg6sitottakaz aratdsiid6szakban,akik kdziil hozzdvet6leg8 milli6 volt a termel6szektorokb6l6rkez6
munk6s.Ez az az id6szak,amikor a Szovjetuni6elleni amerikai gazdasigi
embarg6r6szlegesgabonaexport-tilalmat
is mag6banfoglalt.
A SZOVJET
J6L]6TIAT,IEU
Az l9I7-es okt6beri forradalomrahivatkoz6hivatalospropaganda6s agit6ci6 a szovjet6llam fenn6ll6sdnak6vtizedeialatt mind a kapitalistacentrumorsz6gok,mind a gyarmati elnyomdsal6l felszabadultorsz6goksz6m6ra
modellk6nt saj6t ,j6l6ti, szocialistavivm6nyait" 6llftotta, mindenekel6tta
munk6hozval6 jog gyakorlatimegval6sft6sdt,
vagyisa munkan6lkiilisdgfelsz6mol6s6t6s a ldtbiztons6gmegteremt6s6t.
Hogy a rendszerteljesitm6ny6t
milyen szinvonahinakit6ljfik, az att6l fiigg, hogy az osszehasonlftds
m6rc6j6iil a legfejlettebb6s leggazdagabb
centrumorsz6gokat
tekintjiik-e, avagya
f6lperif6ri6hoztartoz6 orszdgokeredm6nyeitvessziikalapul, mint p6lddul
Latin-Amerikd6t.Miutdn az 6sszevet6s
a latin-amerikaiorsz6gokkal,hogy
Indi6r6l ne besz6ljiink,6ltal6banegy6rtelmfi,ezdrt az 0sszevet6s
alapj6ul a
centrumorszdgokat,mindenekel6ttaz,,utol6rend6" Nyugat-Eur6pflt€s az
Egyesiilt Allamokat 6llfduk ebbenaz tisszefiiggdsben
is.
Ha a szovjetfejl6d6sta ,j6l6ti 6llam" teljesftm6nye
szempontj6b6l
vizsg6ljuk, eredmdnyeival6banmeglep6ek,b6r hi6nyoss6gaiis hasonl6mdretfiek. A tdrft6smentesoktat6s,az eg{szsdgiigy6s a kultrira - mai szemmel
n6zvehihetelenm6retfi- dllami t6mogat6sa
gazcsup6naz fillamszocialista
dasdgirendszerteljesftm6ny6nekfi.iggv6nydben
6rthet6.A rendszerantidemokratikuspolitikai karakterea ,,szoci6lis6llam" pusztalltez1sekdvetkezt6benis sokak szem6benbocs6natoskisikl6sk6nttfint fel. Emberekmilli6i
emelkedhettekfel olyan szinvonalra,amelyenaz egyetemes
6s szovjetkultfra legkiv6l6bbteljesftm6nyeiis elsaj6tfthat6kvoltak.
Ha valahola rendszerval6bansokattett az ,,utol6r6s"tekintet6ben,az az
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egeszs6gtigy,
hiszena szovjetrendszertmegel6z6en
gyakorlatilagismeretlen
volt a ,,n6peg6szs6giigy".
sokat mond6 idat, hogf-az orvosok sz6maaz
osszesszovjetkdzt6rsasi{gban
a korszakbanmindvdgigjelent6senn6tt mind
abszolfit,mind relativ 6rtelemben,mik6nt ak6rh6zi {gyak sz6mais. A min6s6giszolg6ltat6s,
a technikaifelszerelts
69,az alkalmiiott gy6gyftdsim6dszerek,a k6rh6zakmelegviz-ell6tdsa
igen problematikusmiiadlt-a szovjetuni6 6sszeoml6s6ig,
m6g ha a kdzpontiklinikdk, amelyekjobbfira an6menklatfira szolgillatdban6lltak, szr{moiteriileten,mint p6ld6uia seb6szet,a szemdszetstb. vil6gszfnvonalonmfiktldtekis.
Orvosok szdma
ezerben kifej ezve

t913

Szovjetuni6

28,L

OroszSZSZK
IJzblg SZSZK

L5,g

TddzsikSZK
Lett SZSZK

1940

Orvosok szdma
ezet f6re szitmitva

19 8 6

1 5 5 , 3 TZOL,7
90,9
663,5

t9t3

t940

I986

1,8

7,9

42,7

1,8

45,7
34,1

0,r4

3,2

64,9

0,3

8,2
4,7

0,02

0,6

12,g

0,2

4,r

26,9

0,6

2,5

L2,g

2,6

13.2

48,9

Osszehasonlftdsul
megemritji.ik,
hogy az Egyesi.iltAllamokbanl9g3-ban
ezer f6re 25,7 orvos,mig Nyugat-N6metorsziguan
l9g5-benezeremberre
30,1
pedig r977-esadatszerintlg,2 orvosju9ryos 6s Nagy-Britanni6ban
t-o!! A szovjetuni6bana vizsg6lt korszakbana vi{rhat66letkor - egy rovidebb peri6dust6leltekintve- 6lland6anndvekedett.A mrilt sz6zad,76,gi
32
6vr6l a 60-as6vek v6g6re70 dvreemelkedett,mely tiz 6vvel k6s6bb-67,g
6vre esett,majd 1986-ra6rte el rijra a70 6vet(pbntosabban69,g 6vet).
A csecsem6haland6s6g
ter6na szovjetuni6bana hr{borf ut6n d6nt6 pozitiv
ment
v6gbe,
amennyiben
az egylves koruk el6tt meghaltaksz6ma
4lt9$
1960-banmdr j6val k6tsz6zezeral6 esett vissza. Mig r9B-6an ez a sz6m
csaknemkdtmilli6 volt, 1970-ben103 277, ami,,6loirsz6mn
ak, sz6mit,ha
a 80-as(f6leg a 90-es)6vek hanyatlilsilragondolunk,mindenekel6ttterm6szetesen
a k6z1p-6zsiuiktjzt6rsas6gokban
6s val6szin6legcsernobil hat6Ukrajn6ban.
(A
haland6s6g
6venk6nri
regisztrecioiaa mdlypontor
:lll_tl
1987-benjelezte.)
megf6kezt6k,b6r
a nyugatifej- A szovjetuni6banafert6zl.betegsdgeket
lett ipari oryi{gokbane r6renj6val kedvez1bbekimutat6k,kiv6veL ans-i,
hiszenaz I987-eshivatalosszovjetadatokszerintcsak22emberszenvedett
ett6l-a bete€s6gt6l.A szovjetuni6ban,ilretve m6g a ci{ri oroszorszfugban
mindig n6pbetegs6gnek
sz6mftottaz alkoholizmuslamelynekokair6l Jzak_
munkdkbanolvashatunk.
A kr6nikusalkoholist6ksz6maiggz-b"n hivatalosan megkdzelftettea 4,4 milli6t. I-6nyegesenkisebbjelent6sdgfibetegs6g
volt azonbanitt a Nyugatonelterjedtkibft6szerftigg6s.A ,,k6bit6szereseket"
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a Szovjetuni6ban
csak tizezrekbensz6molt6ka 80-as6vekk6zep6ig.A f6leg
K6z6p-Azsi6b6lszdrmaz6drogokkalazonbana 80-as6vek v6g6nm6r egyre
tobben6ltek. Egy felm6r6sszerinta moszkvaiiskol6kbana gyerekek9Vo-a
pr6b6ltameg legaldbbegyszera tiltott szereket.Fiatalabbkoroszt6lyokat,
f6leg munkdsokat6s f6rfiakat tdmadottmegez a betegs6g(amely napjainkban m6r j6val sz6lesebbt6rsadalmicsoportokatveszdlyeztet).
helyzetemdr a 80-es6vek elej6t6lnyilKiiz6p-Azsiflbanaz eg6szs6giigy
v6nval6anrosszabbodott,ami m6s okok mellett elv6laszthatatlan
a demogr6fiai robban6st6l.A ddnt6 tdnyez1azonbanabbanrejlik, hogy 1950-t6l
fokozatosankevesebbti{mogati{stnyfjtott az 6llamaz egflszs€gtigynek.
A szovjet eg6szsdgiigyi
alapstruktrira
m6g Sztdlinidej6n6piilt ki. Az 1950-es9,3
millidrd rubelt6mogatds1980-banm6r 3,4 millidrd rubelvolt csup6n(1970es 6rakon sz6mitva),mikiizben a fegyverkezlsreegyren0vekv6, ardnytalanul magasiisszegeketktllttjttek.
A szovjetrendszer19556s 1985ktjz6tt a fogyasztdsi
szfnvonal6lland6
emel6sdtbiztosftotta,amelyet hiteles adatokkalis bizonyftottak.A hris 6s
hrisf6l6kegy f6re jut6 6vi fogyaszt6sa1960-ban39,5 kilogram 6tlagban,
1980-ban57,6kg, 1986-ban62,4kg. A toj6s-6s halfogyaszt6s
tdbb mint dupldjdraemelkedette peri6dusban.
Kisebbardnyban,de a ztjlds6g6s gyiimdlcs
jelent6sen
fogyaszt6sais novekedett,mfg a keny6r-6s burgonyafogyaszt6s
csilkkent.B6r a'szovjetcsal6dokjbvedelmiiknek6tlag6ban
csakkb. egyharmad6t k6lt6ttdk tr{pl6lkoz6sra,
a szegdnyebb
tr{rsadalmicsoportokjovedelmi.ikfel6t
is kdnytelenekvoltak a kozvetlenmegdlhet6sre
forditani.M6s k6rd6s,hogy a
lak'{srahozzdvet6leg
a jdvedelmekcsup6n3%o-6t
kellettkdltenitk.
Szertea Szovjetuni6ban
szdleslakoss6gir6tegekszdm{rra
vdlt lehet6v6csek6ly ellenszolg6ltatds
fej6ben - a tengerpartivagy hegyvid6ki iidiil6s,
gy6gykezel1s
az dllami i.idiil6kben6s szanatSriumokban.
A 80-as6vekm6sodik
fel6t6l azonbana hanyatl6sjelei ezena t6renis egy6rtelmfien
kivehet6k.
A 80-as 6vek v6g6n k6sziilt felm6r6sekszerint a heti k6t szabadnapot
ny6ri peri6dusban
a f6rfiak kb. SLVo-a
tbltbtteotthon,mig a n6k kb. 56%o-a
gyi.icselekedettugyanigy.A telkekenpihenvevagy s6t6val,horgdsz6ssal,
mtilcsszed6ssel,
erdei kir6ndul6ssaltoltotte az idej1t a f6rfiak 3I-32Vo-a,
mfg a n6knekcsakkb. 23%o-a
engedtemeg mag6nakezt a kikapcsol6ddst.
Az utol6r6fejl6d6s,,6ra"a 80-as6vekbenmindenekel6tt
a kdrnyezetipusztul6s,a leveg6szennyez6s
ter6njelentkezett.A legismertebb6s legpusztft6bb
tbmegkatasztr6fa
a csernobiliatomreaktorrobbandsavolt (1986. ilpd'lis26.),
amely m6ig szedi flldozatait.Az Aral-t6 kbmyezetikatasztr6filjais beir6dotta
20. szdzadikdrnyezetipusztul6sok
gazdagtdrtdnetdbe.
sajndlatosan
A gigantomi{ni6s 6pitkez6sek,az erd6pusztftdsok,a nyersanyag-kitermel6stisztdn
mennyis6gitflhajszoldsafelbecstilehetetlen
kdrnyezetik6rokat okozott. A
peri6dusdban
Szovjetuni66sszeoml6s6nak
dertlt flny a maga teljess6g6ben
ana a terwe, mely a nagy szib6riai foly6k foly6si tfinydt visszafel6akarta
forditani.A Szovjetuni6vezet6se,
mint ldttuk,m6g a 60-as6vekbena nyugati
motoriz6ci6kdmyezeti 6s emberi katasztr6ffijdtkivdnta elkeriilni, el6t6rbe6llftva a ktizleked6skdzoss6giform6it. A 70-es6vekt6lm6gis az individu6lis
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fejleszt6smellett ddntdttek.R6ad6sulolyan j6rmfiveket produk6ltak,amelyek a ,,nyugatimodelln6l"j6val nagyobbm6rtdkfileveg6szennyezlstiddztek el6. 1988-banaz orszdg68 nagyvdros6ban
minden dttidik v6roslak6a
kdrnyezetiszennyezds
kritikus szintj6n6lt. A 60-as6vekbena Szovjetuni6
elvileg m6g nem versenyezhetett
a nyugati szem6lyaut6gyrdrt6ssal,
a 80-as
6vekbenm6r gyakorlatilagbebizonyosodott
e t6rena versenyhi6baval6s6ga.
De ekkor m6r elmrilt a 60-as6vek alternativfejleszt6silehet6s6ge.
Az dllamilag t6mogatottkultrira mindig is a szovjet rendszerbiiszkesdge
volt. A munkaer6k6pzetts6giszfnvonalaa nem magastechnol6gi6tig6nyl6
flgazatokban
k6t gener6ci6nbeliil olyan fokra emelkedett,hogy t6megmdretekbenvetekedetta nyugati munkaer6szinvonaldval.Ugyanakkora munkakultrira 6s a munkaszervezettsdg
nem kdzelftettemeg a centrumorsz6gok
fltlagdnakszinvonaldt.A fels6foki vlgzettslgfiek ardnyais j6val elmaradta
legfejlettebbnyugati orsz6gokbantapasztaltakt6l.
Szerkezet6ben
a szovjetoktat6sirendszersokbanhasonlftotta nyugat-eur6pai oktat6sisziszt6m6ra,
de a kiildnbsdgekis l6nyegesek.Az eltdr6felv6teli rendszermellett a Szovjetuni6ban
kisebbszerepetj6tszotta di6kok anyagi helyzete,a fels6oktat6sban
nagyobbes6lyevolt a munk6s-6s parasztcsal6dokb6l 6rkez6jelolteknek,mint Nyugaton.Az 50-60-as6vek hatdrdnbevezett1kaz 6ltal6nosankotelez6nyolcosztdlyosoktatdst,a 70-es6vekv6g6re
befejezt6kaz flttlrdst a 10 oszt6lyosiskol6kra.Egyidejfilegfolyt esti 6ltaldnos k6pz6sa kiil6nbtjz6iskol6kban.Ebbena k6pz6siform6ban1985-86-ban
h6rommilli6 dolgoz6 vett r6szt. Tizmilli6k r6szesiiltekszakmai, gazdasdgi
6s politikai k6pz6sben.Mig 1960-bana fels6fokritanintdzm6nyekben
mintegy 2,3 milli6 embertanult, 1984-ben5,2 milli6. A 80-as6vek elej6naz
els66vfolyamosdi6kokkb.47Vo-amunk6ssziil6k
gyermekevolt. Ugyanakkor az 6vek el6rehaladtdvala Szovjetuni6banlelassulta tdrsadalmimobiliti{s,6s ott is v6gbementa kultur6lisel6nydk,k6pessdgek
6s t6rsadalmi
privildgiumok mdsodlagosfelhalmoz6ddsa.
Az 6ltal6nosankdtelez6 tizoszt6lyosiskol6t elvdgz6kkdr6ben v1gzettszociol6giaifelm6rdsekm6r
a 60-as 6vek v6g6n megmutatt6k,hogy a szellemi-drtelmis6gi
dolgoz6k
6s magasabbrangrihivatalnokokgyermekeij6val el6ny6sebbhelyzetben
voltak kiiltindsena viddki 6s munk6ssziil6kgyermekeivelszemben.Ekkoriban keletkezik a ,,hdtr6nyoshelyzetfiek"kateg6ri6ja,akiket a rendszer megpr6b6ltt6mogatni,hogy saj6t tdrsadalmibilzisdtkisz6lesftse.S
bdr a rendszerirdnti elkdtelezettsdg
szempontjatovdbbrais jelen volt a
felvdteli szempontokktlztltt, 6s sz6mft6sbavett6k a szoci6lish6tteretis,
6m a szovjetvezet6segyrehatdrozottabban
a gazdasigindveked6sgyorsit6s6nakpillanatnyi szempontjaithelyezteel6t6rbea t6rsadalmiegyenl6s6g tdvlati c6ljainakrov6s6ra,
A szovjettdmegkultrirualapjilta hivatalosantdmogatottorosz6s szovjet,
illetve a nemzetkdziklasszikusirodalom,zene6s tudomi{nykdpezte,amely
a hivatalos cenz(varost6jdtkdvet6enminden szovjet6llampolg6r szfimdra
592

hozzdf6rhet6v6v6lt. A klasszikus6s 6ltal6banaz €rtdkesirodalom olvas6sa
a Szovjetuni6ban
ndpszokdss6
vdlt.
A szovjetdllampolgdrok19706s 1988kOzdttdsszjOvedelmiik
kb. ll%o-dt
tart6sankulturdlis szolg6ltat6sokra
k6ltdtt6k. (Mig ugyanebbenaz id6bena
tdplfllkozdsrakdltdtt r6sz kb. 40vo-r6lalig tdbb mint 3\vo-ra esett vissza.)
Egy6bk6nta szovjetkultfra 6s irodalomeg6szfejl6dds6nekl6nyegesmomentumavolt, hogy az ir6k 6s az olvas6kkdztitt tomegesebb,
bens6sdgesebb
6s kbzvetlenebbkapcsolatjott l6tre,mint Nyugaton.A szovjetfalu kultur6lis
6let6benkiilondsennagy szerepettdltdttekbe az fillami alkalmazdsfn6pmrivel6k, akik mfiv6szetikdrdk, klubok, amat6rt6rsasdgokh6l6zataittartott6k
fenn tdbb-kevesebbsikerrel.Enn6l is form6lisabbvolt az iizemi szocialista
brig6dok ,,kotelez6"moziba 6s szinhdzbajdrdsa,a brig6dnapl6kkititlt6s6t
szolg6l6kultur6lis akci6k,amelyekfgy illeszkedteka szocialistamunkaverseny szerkezetdbe,
hpgy bizonyosanyagiel6nyokhtizjuthatott a brig6d, ha
,,kulturdlta"magdt.Am e form6lis kultur6l6d6sis hordozhatottvalami tobbletet a mindennapi6let trivialit6saihozszokottemberekszdmdra.
Az oktatdsra6s a tudom6nyrafordftott 6llami kiad6sok19506s 1980
kozirtt - ha n6hdny szdzalfl<kalis - minden 6vben nOvekedtek.A tudom6nyra1950-ben1,4millirdrdrubeltforditottak,1980-bant6bbmint 12 millidrdot (1970-esdrakonsz6molva).ugyanezenid6szakban
az oktatdsraforditott kiad6sokkb. 7 milli6rdr6lrttbbmint 18 millidrdraemelkedtek.1970ben a szovjetuni651 egyetem6ntijbb minr fdlmilli5 di6k tanult,mfg 1988ban a 69 egyetemenktizel 600 ezer volt a didkok l6tsz6ma.
Az 50-es6vekmdsodikfel6t6l,az ,,olvad6st6l"
kezdveaz :6n.magaskultrira k6pvisel6iel6tt rij dimenzi6knyfltak meg.A szovjetmfiv6szetlegkiv6l6bb alkot6saibanj6l kirajzol6dik az emberi elnyom6sminden formij6val
szemben61166rt6lcend6s 6rzelemvil6g,egy antifasiszta6s koz6ss6gitradici6. A mfiv6szetbizonyos6rtelembena szervezett
politikai ellenz6kizereplt
is betoltdtte.Ez1rt volt olykor mindensz6nak6s k6pnekoly nagyjelent6s6ge.A hatalmielit tudta,hogy a mfiv6szet,a kultfiratekint6lyeolyan er6,
amellyela hatalom-onfenntartds
logik6janemvagycsaknehezenigazolhat6.
Nem v6letlen,hogy szdmosmfivdsz,tud6s,6rtelmis6gibels6 emigr6ci6ba
k6nyszertilt,nem publik6lhatott,kirekesztett€k
a hivataloss6gb6l.
Sokszor
egy-egyfontoskdnyv, lemezmegjelen6se,
amelyv6rhat6annagy hatdstkelthetetta szovjett6rsadalomban
vagy annakbizonyosr6tegeiben,olykor mag6t6lBrezsnyevt6lftiggdtt.Ezt a sajdtos,,bizdncias"
j6l tiikrttzi
hagyomdnyt
a hires orosz szdrmazdsrt,
francia szin6szn6.az akkoribanelhunytvlagyimir
viszockij 6lettdrsa,Marina vlady leveleBrezsnyevhez
(1981.febru6i-2g.):
.Kedveselvtdrs,dr6ga.l-eonyid
Iljics! A legm6lyebbh6ldmatszeretn6m
kifejezni azdrt, ahogyanon k6r6semhezviszonyult- hogy Vlagyimir viszockij mindnydjunknak
kedveslak6saddesanyjdnak
maradjon...
noldog vagyok,
hogy ebbenaz 6vbenkiadjdk vlagyimir viszockij versesk6tet6t,
{s ezi-szeretndmOnnek megkdszonni.Kiildnosenj6lesik frni onnek a szovjetuni6
KommunistaPdrtjaxxVI. kongresszusdnak
napjaiban.Fogadjadszinteelismer6semet,
kfv6nok Onnekmindenj6t.
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Vlagyimir Viszockij

M6ly tisztelettel:Marina Vlady - a FranciaKommunistaPdrttagja,Francia-SzovjetT6rsas6gelnoke"
B6rmennyireminiszt6riumi hivatalnokokddntdttek m6g egy szindarab
is, a szem6lyeskapcsolatokonkeresztiilsok
vagy film ,,bemutathat6sdgi{r61"
kfviil cselekedniviszontveszdlyes
mindenelint6zhet6volt. A hivataloss6gon
volt, mag6banhordoztaa bdrtdn kockilzatit is. Ugyanakkorfontos szellemi
irdnyzatoklegdlisanl6teztek.P6ld6ula ,,nyugatos-szlavofil"irdnyzatharc6j
formdi t6voli kapcsolatbandlltak a m6s kelet-eur6paiorsz6gokbanis megtal6lhat6,,urbdnus-n6pies"ellentdttel, mely legintezivebbenaz irodalomkritik6banjutott felszfnre.A vid6ki sziizs6,a falusi nosztalgia,amelyaz
ipari modernizdci6kdrnyezetikatasztr6fdival6s a tdrsadalmielidegened6sbizonyult, nem volt ,,6rt6ktelenebb",
sel szembeniegyfajta meneki.il6snek
mint az urb6nusazonosul6sa v6rosikultfr6val 6s a nyugati 6rt6krend,,szoc\aliz6l6s6val",b6r a nacionalistamotfvum a 80-as6vekbener6siidtitt.
A hivatalosszociol6gia6s irodalomkritikamdr a 70-es6vekbenszembefordult a dogmatizmuselleni harc zdszlajaalatt mindenfajtarendszerkritik6hat6sait6ltartva bftflltdk a fogyaszt6it6rsaval. 1968 ,,vil6gforradalmdnak"
kispolg6ri ut6pidalom 6rt6keit6lval6 elfordul6stmint ,,a sz6ls6baloldaliak
ideol6gi6j6t.A szovjetdi6kok, 6r5j6t", mint a ,,kaszdrnya-kommunizmus"
telmis6giekalig ismert6ka nyugati filoz6fiai 6s szellemifjitdsokat, azokra
tdbbnyirecsak a hivatalosdogmdkapologetikuskereteikdzdtt reagr{lhattak
kiszemeltszakemberek.
,,F6ldihaland6"alighakaptameg a k6nyvtdrakz6rt
osztillydntal6lhat6elm6leti munkdkat,amelyekkdz6tt ott heverta korabeli
marxista irodalom j6 rdszeis - idegen nyelven. Bloch vagy Marcuse is
sokdig tabut6m6nakszi{mftott,hogy az egykori szovjetellenzdkiteoretikusokatne is emlitstik.
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Nem volt ritka eset,amikor egy-egytudom6nyosintdzetbels6 szem6lyihatalmi harcait fedeztlk ideol6giai term6szetfidlvitdkkal. Ugyanakkorm6g
az ,,ideol6gia1rzdkeny"
tudom6nyokterdn 6s tematik6jdban,igy pllddul az
orosz forradalomtdrt6net6r6lis jelentek meg kiemelked6tudomdnyosmfivek. Ilyen volt Burdzsalovforradalomtdrt6nete
a 60-as6vekbenvagy Gimpelszon6s Volobujevkutatdsaia 70-es,80-as6vekben.A 20-as6vekmarxista
6rdks6gegyakorlatilagmindv6gigtabut6mamaradt.Mdg Luk6cs Gytrrgydt
is ajdnlatosvolt nagy 6vatoss6ggalmegkdzelfteni,ha a kutat6 nem akart a
perif6ri6raszorulni.
AZ ELOREGEDo
TARSADALOM
A r6gi uralkod6osztdlyokelsoprdsenyom6negy olyan t6rsadalomjott l6tre,
amely megszabadulta hagyom6nyos6rtelembenvett burzsodzifit6l,6m a
tot6lisandllamosftottgazdasdg6s 6ltal6banaz illlami tulajdon fdltjtt a rendelkez6sijogokatrij, alapjdbana munkdssdgb6l
6s a parasztsdgb6l
verbuv6l6dott, kiiltrnbdz6kultur6lis,fogyasztdsi6s hatalmiprivil6giumokkalrendelkez6biirokratikusr6tegeksaj6titott6kki. Ez a nagytdrsadalmicsoportazonban bonyolult bels6 struktrir6valrendelkezett.A 60-as6vekt6l pedig - legaldbbis r6szben - olyan hierarchisztikust6rsadalomszerkezet
j6tt l6tre,
amely sokbanhasonlftotta nyugati t6rsadalmakra,
bdr a Szovjetuni6eg€sz
tdrt6netesor6na vezet6r6tegek,hatalmi elitek nem tirdkUlhett6kaz 6llanri
tulajdont, privilegizfilt helyzeti.iknem sziiletdsivagy vagyoni ,,el6jogokon"
alapult.A mag6ntulajdonkiz6r6saazonbannemjelentetteazt,hogy a Szovjetuni6banaz iizemekben6s gy6rakbana termeldsbels6struktrir6ja6s munkamegoszt6siszerkezeteradikdlisanktilonbdzdttvolna a Nyugatonmegszokott6l. A tekint6lyuralmiviszonyok 6t- meg iltjdrtdka ti{rsadalomminden
sejd6t,a csalddot,a politikai 6s szellemi6let mindenszintjdt.
A,,szovjetmoderniz6ci6"
m6r a 60-asdvekbenegyer6senurbaniz6l6dott
vil6got hozott l6tre a szovjetuni6teriilet6nekd6nt6 tdbbs6g1n.t9L3-bana
birodalomcsaknem160 milli6s lakossdg6nak
mintegy25vo-a6lt vi{rosokban, 1959-bena kozel 209 milli6 szovjet6llampolgdr48%o-a,
azazkereken
100 milli6. A Brezsnyev-korszak
v6ge fel6, 1979-bena ttibb mint262 milli6s tisszlakoss6gnak
m6r csak 38vo-a,azazkb.99 milli6 ember6lt falun.
1989-bena szovjetuni6nakkdzel 287 milli6 6llampolgdra
volt, akik k6zul
kb. egyharmad(34,27o)tekinthet6nem viirosi lakosnak.Ha elvonatkoztatunk a kdz6p-6zsiair6gi6t6l, akkor a falusi 6s v6rosi lakoss6gardnyaa vdrosok sz6mdramdgj6val er6sebbeltol6d6stmutat.
A tdrsadalomszerkezeteleginkdbbm€g a foglalkoz6sistruktriraalapj6n
irhat6 le, bdr voltak olyan kev6ss6tartalmasszociol6giai6s elm6leti vit6k,
amelyeka munk6sosztillyl6tdr6l vagy nem l6t6r6l folytak a kelet-eur6pai
r6gi6ban.A munkdsok,alkalmazottak
6s kolhozist6k6sszl6tsz6ma
1970-6en
106,8milli6 volt, kdziiltik 16,6milli6 volr a paraszr,akiknekldtsz6ma18
6vvel kds6bbm6r nem 6rte el a 12 milli6t. A munk6sok6s alkalmazottak
egym6shozviszonyftott afinya ldnyegesennem v6ltozott.Mfg 1970-bena
90,2milli6b6l 64,9milli6 volt a munk6sokszdma,1990-bena lL7,2 milli6-
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b6l 80,4 milli6, akiknek nagy tdbbs6geipari iizemekbendolgozott.E t6rsadalmi osztdlyonbeltil a m6sodik legn6pesebbkateg6ri6ta mez6gazdasilgi
munkdsokalkottdk(10 6s ll milli6 kdzdtt),mig a kdzleked6simunkdsok
lftszdma is megk6zelitettea 10 milli6s dtlagot 19706s 1988kdzdtt.
Az Osszesgazdasdgi{gazat hivatali appardtusdban
dolgoz6k l6tsz6ma
n6vekedettmeg a leginkdbb.Az alkalmazottak1922-bena lakoss6g4%o-6t
alkottdk,1985-reez az ariny tdbbmint hatszorosdra
Az
emelkedett:26,2Vo.
alkalmazottakszocidliskateg6ri6ja(bele6rtvea pdrtalkalmazottakat
is) gyorsannbvekedetta h6borriutr{n.1959-bena 31,4milli6 alkalmazotta szovjet
lakoss6gl6,5%o-6t
tetteki, 1985-bena278,8 milli6s 6sszlakoss6gb6l,
tehdt
a csecsem6ket
6s a nyugdijasokat
is bele6rtve(vagyiscsal6dtagokkal)
72,4
milli6 embertafiozottaz alkalmazottikateg6ri6ba.M6g radik6lisabbvolt az
ir6nyft6i, vezetli munkakorbendolgoz6k szi{m6naknbvekeddse.Becsl6sek
szerint az irfinyitds szfdrdjdbana 60-as 6vek kozep6ntdbb mint tizmilli6
ember dolgozott, mig a 70-es6vek v6g&e ez a szdmmegdupl6z6dott.Hasonl6 ardnyri volt e szoci6lis kateg6ria srilya az USA-ban is, azonbana
Szovjetuni6banez a biirokratikusr6teg (m6s elemz6sekszerint ,,oszt6ly")
j6val nagyobbm6rt6kbenfoglalt mag6ban,,csinovnyikokat",a termel6ssel
kapcsolatbannem 6116embertdmegeket.
M6sfel6l viszont a Szovjetuni6ban
nem l6tezetta t6k6sosztdly(illetve a hozzdkapcsol6d6munka n6lkiil szerzett t6kejdvedelmekhaszon6lvez6i).
A Milovan Gyilasz6ltal ,,fj oszt6lynak"
nevezettr6tegek(a n6menklat(tra,a hatalmi elit, az 6rtelmisdgfels6 kdrei
stb.) felduzzaddsdnak
alapvet6oka rdszbena rendszerl6nyeg6b6lfakadt,
abb6l,hogy e tdrsadalmicsoporttagjainaknagyobbpresztizsevolt, 6s kdnynyebbmeg6lhet6stbiztositottmaga6s csalddjaszdmdra.A m6sik immanens
ok a munkatermel6kenys6g6nek
alacsonyfoka 6s ntivekedds6nek
lassris6ga,
amivel 6sszefiiggdtt a bi.irokratikustf lcentr alizflltsdg,mindenfajta ijnszervez6d1shi6nya, a hihetetlentdmegfi dokumentdci66s jelent6stdmegelk6szft6se,a biirokratikuspapfrmunka6s adminisztrdci6mennyis6ge.
A szovjet paraszts6g,amely maga is j6r6szt v6rosiasftotttelepi.ildseken
6lt, n6vekv6 m6rt6kbenfolytatott hdztdji gazdillkoddst.
Ez azonbana megmfivelt tjsszesfdldteriiletnekcsak 3Vo-6ttette ki, m6gis a szovjetburgonyaterm6s59%o-6tmdr 1977-benis innen gyfijtdtt6k be, mfg a gyiimdlcsf6l6k
29%o-6t,
a hfs 6s tej ugyancsak 29Vo-6ttermelt6kmeg e szf6r6ban.A kolhozist6k 6s szovhozist6ka vdrosi munkdsokkalazonosjogokkal 6s szocidlis
biztonsdggalrendelkeztek.A n6k 6s fdrfiak ktiziitt e teriiletekensemmif6le
megkiildnbdztetdsnem lltezett, j6llehet a n6k bdrez1sealacsonyabbvolt a
f6rfiakdn6l,mint 6ltal6baneg6szEur6p6ban.Az lletfelt1teleketj6l tiikrdzik
a szovhozhdztart6sokra
vonatkoz6 1975-iis adatok.E hdztartdsok97,6To6ban be volt vezetvea villany, 58,8Vo-6ban
volt gdz, de csak 4,5%o-ban
rendelkeztekmeleg vizzel, I8,8%o-ban
kdzponti ffitdssel,a gazdas6gokkicsivel tobb mint egydtdd6benvolt foly6 viz. A munk6sok6s alkalmazottak
dtlagkeresete
1978-ban160 rubel volt. A 80-as6vek v6g6na munkdsok6s
alkalmazottak6tlagfizet6s6tti.ikrdz6adatokhavi 200-220 rubelt mutatnak.
Az iparbana legjobbanfizetett ilgazata binydszat volt, azt ktivette a fakiter596

mel6s.A kolhozist6kjelent6senkevesebbhavi jovedelemmel(105-110 rubel) rendelkeztek,igaz, a haztAji kieg6szitdstjelentett. Egy egyetemiprofesszora kolhozistafizet6s6nekmintegyhiiromszoros6t,
egy nagy gyfu igazgat6jamintegy az 6tsztirds6tkereste,akdrcsakegy teriileti pdrtbizottsdgels6
titk6ra (havi kb. 600 rubel). Egy 1988-asfelm6r6sszerinta szovjermunka(kb. 36 milli6 ember)jutott havi 75 rubel vagy ann6l kev6llal6k L2,6Vo-a
vesebbhavi 6tlagjdvedelemhez,
a fels6 7,l%o(kb. 20 milli6 ember)tett szert
havi 25I rubeln6l magasabbdtlagjdvedelemre.
Ez a mai szemmelndzve
viszonylagkiegyenlftettdllapot nem utal m6ly szocidliskonfliktusokra,16addsula ti{rsadalomoszt6lytagoz6d6sa,
amely nem trils6gosandifferenci6lt
alapszerkezetet
mutat,az egyest6rsadalmicsoportokonbeltil bonyolultr6tegezettsdgettakart.
Az 1letszinvonal6talakul6saabbanis megnyilv6nult,hogy f6leg Oroszorsz6gban
6s a Szovjetuni6nyugatiovezeteiben
a n6k, ha nem is szabadultak meg a m6sodikmfiszakterheit6l,de legaldbbahdztartdsokg6pesftetts6gi
foka a 70-es6vekt6l a szabadid6t valamelyestmegnovelte.A k6z6p-6zsiai
kdzt6rsas6gokban
a n6k j6val kedvez6tlenebb
helyzetben6ltek, bi{r a tradiciondlisviszonyokellen6re(pl. illeg6lisanfennmaradta n6k f6rfiaknakval6
elad6sasz6mosvid6ken) mr{r feltfintek a munkahelyi vezet6kk6z6tt, s6t
ritk6n a politikai vezet6sben
is.
Mfg 1939-benaz OroszorszdgiKdzt6rsas6gban
ezer munkav6llal6b6la
fels6fokf oktat6sban
16 f6rfi 6s 10n6 vett r6szt,addig1970-regyakorlatilag
kiegyenlft6d6sment v6gbe(68 f6rfi 6s 65 n6). A kdz6pfokf oktat6sbanpedig
megfordult az ardny,1970-benezer f6rti munkavdllal6b6l578 vdgzettk6z6pfokf oktatdsiint6zm6nyben,ezern6b6l pedig 602.A szakemberelc
k6r6ben a fels6fokf 6s kozdpfokriv6gzetts6ggel
rendelkez6kk6z6tt a n6k ardnya
j6val tflhaladtaa f6rfiak6t.Ebbe a szoci6liskateg6ri6ba
tartozott1970-ben
16 840,7ezer f6, akik ktizUl9899,8ezerf6 volt n6, ugyanezekaz adatok
1987-ben:20 16I,6 ezer f6, kiizUliikn6 13 146,8ezer.Ha csaka fels6fokri
v6gzetts€get
tekintji.ik,akkor is a n6k voltak tflsrilyban.
A konzervativszt6linihagyomdnyokkal
szembena szovjetvezet6s1955ben megszi.intette
az abortusztilalm6t. 1968-banmegkdnnyftettdk
a v6l6st,a
nyugati 6letminti{k6s divatok el6 is egyre kevesebbakad6lytgdrditettek.A
gyermeknevel6s
ter6na szovjet6llam komoly segitsdget
6s csalddit6mogat6st
is nyfjtott. A vid6ki n6k sorsanehezebbvolt, mint a vi{rosiak6.A vid6ki, kor6bban,hdztartdsbelin6k" v6ltakj6r6szt a hdztajigazdas6gok
f6 munkav6gz6iv6. A n6k elnyomottti{rsadalmihelyzetdrfll.szexudliskiszolg6ltatotts6gdr6l
sz6l6 adatokmogdtt nemigenelemezt6ka rendszerimmanens
okokat.Megel6gedtekannakdokumentdlds6val,
hogy ,,Nyugatonmdgrosszabb".Ugyanakkor
a szovjetuni6banaz id.zletszerfr
prostituci6ta torv6nybiintette.A 80-as6vek
mdsodikfel6t6l azonbana bfinozdskiterjedds6vela prostitrici6egyreinkdbb
a nagyv6rosoktipikus 6s megtfirtjelens6g6v6vdlt. De csaka 90-es6vekben,
a rendszerv6ltr{s
ut6n vdlik a prosritfci6 6n6ll6 ipaftggt.
Mindennekellendrea n6k v6rhat6dlettartamahosszabbvolt a f6rfiak6n6l, 6s a vdrosi emberek,fgy a vdrosin6k is valamiveltov6bb6ltek, mint a
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viddkiek. 1926-bana v6rosif6rfiak 42,7 6vre szfimithattak,a n6k 49,4 6vre,
mfg vid6kena f6rfiak 4I,9 6vre,a n6k 46,36vre. 1988-bana viirosi fdrfiak
vdrhat66letkora 65,6 6v volt, mfg a n6k6 73,9 €v, a viddki f6rfiak6 pedig
63,2, a n6k6 73,8 6v. A n6k szdmaa h6borf 6ta mindig jelent6senmeghaladtaf6rfiak6t.1959-bena n6k ldlekszdma114milli6 777 ezervolt, mig a
rcrnakecsak94 mil1i6,30 6vvelk6s6bba n6k szdmameghaladta
a 151milli6t,
a f6riak6 pedig nem 6rte a 135 milli6s sz6mot.E helyzetkdvetkezm6nyei,
vagyis a csaknem16 milli6s ,,n6tobblet"m6g 1989-benis ink6bb a n6k
szdmdrajdrt kedvez6tlentdrsadalmikdvetkezm6nyekkel.
H6trdnyosvolt ez
a munkaer6piacon6ppen fgy, mint a p6rv6laszt6sban,
hozzdjfirult az elmajelens6g6nek
gdnyosod6s
elterjed6sdhez.
Az eg€szs1gre
k6ros munkahelyekszdmaa 80-as dvekbennemigen
csokkent,a munkafelt6telek
nemjavultak.Az ilyen munkahelyekmintegy
egyharmaddtt6ltott6k be n6k, ugyanakkora n6k b6rszfnvonalaelmaradt
a f1rfiak6t6l. A szovjet iparban a nehdzfizikai munkdt v6gz6k tdbb mint
20%o-a
n6 volt.
A szovjett6rsadaloma 70-es,80-as6vekbenaz eldregeddsbizonyosjeleit
mutatta,ami nem .vonos a fels6 hatalmielitek eldreged6s6nek
viccekbenis
megformdlt sz6ls6s6ges
eseteivel,a ,,gerontokr6ciauralmdval".A Szovjetuni6bana nyugdijasokszi{majelent6senndvekedettezekbenaz lvtizedekben. Az 6llamszocializmus
egyik f6 vivm6nyak6nttekintett6k,hogy a nyugdijkorhatdr a f6rfiak eset6ben60 6v, a n6k6 55 6v volt. De nemcsakaz
6letkorrallehetettnyugdijhozjutni. A kiilonosenneh6zmunkdtv6gz6k 5-I0
6v kedvezmdnytkaptak,6s a hadirokkantak,valamint a h6borrisveter6nok
is mind dllami nyugdijatvagy m6skedvezm6nyeket
6lveztek.1970-bentdbb
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mint 4l milli6 volt a nyugdijasokszima, 1988-banpedigj6val meghaladta
az 58 milli6t. Mig 1970-ben100 lakosra17 nyugdijasjutott, 1988-bana
kdz€p-azsiaidemogr6fiairobban6sellen6reis 20. A legmagasabb
volt a nyugdijasok arfinyaUkrajn6ban,ahol 100 lakosra24 jutott, de 20 f6l0tt volt ez
a szdma balti kdztdrsasdgokban
is. A nyugdij szer6ny,
6s Oroszorszdgban
de biztos meg6lhet6stnyfjtott.
A szovjett6rsadalomfiatalabbgenerdci6ia Brezsnyev-korszak
v€gdreakdrcsakm6s kelet-eur6paitdrsadalmak- sajdtosantudathasad6sos
6llapotban 6ltek. Nyilv6nval6v6,v6lt sz6mukra,hogy az dllamszocialistarendszer
legitim6ci6sideol6gi6ja6s a val6s6goslehet6s6gekkbzOtt6les ellentmond6sokfesztilnek,m6sfel6la rendszerellenes
tiltakoz6s- tdbbnyireegydniform6i l6nyeg6benhumanista,ktizdss6gi,szocialista6rt6krendalapj6nform6l6dtakmeg. Szolzsenyicint6l
Szaharovigegyetlenjeles disszidenssem
hirdetett meg egy mag6ntulajdononalapul6restaur6ci6ta Szovjetuni6ban.
A tiltakozdsipotenci6lkikrist6lyosod6sa
h6romalapvet6kdrddskdrtil tdrt6nt
meg.1. A rendszerhivatalosideol6gi6j6val
szemben
a 80-as6vekelej6nm6r
j6l l6that6anmegn6vekedteka pfivileg\zillt hatalmicsoportokfelhalmoz6d6
t6rsadalmiel6nyei. Az egalitdt'rus
6rt6krendnapontatdrt6n6durva megs6rt6se dsszefon6dotta demokratikusjogok korliltozilsdval.A sajt6-, a gytilekez6si6s sz6l6sszabads6g
sem a demokratikusszocializmus,
sema polg6ri
demokr6cia6rtelm6bennem l6tezett.A sajt6 a szfikkdrfi hatalmi elitek ellen6rz6sealatt 6llt. A rendszerkereteinbeliil marad66rtelmis6giellenz6k
kdnytelenvolt a t6rsadalmistruktrirajellegzetesslg1hez
alkalmazkodni.Magyardn:hozzdcsap6dni
a ki.ilonbtiz6klienscsoportokvalamelyik6hez,mik6ppen a t6rsadalmonbeliil is lltezett a ,,patr6nusrendszer",
amely meghatdrozott elvdr6sokszerintt6mogatta,,hfveit"a protekci6tradiciondlis6rt6krendje
alapj6n.2. Aval6sdgostdrsadalmiellentdtekm6sikforr6saa t6rsadalmimobilitds rendkivtil er6s lelassul6s6b6lfakadt. Az id6sebbgener6ci6ksokat
besz6ltekaz erkdlcsdkmegrokkan6s6r6l,
6m maguk- szimbolikus6rtelemben - minden eszk1zzelragaszkodtakft6asztalaikhoz.
A munkaer6v6ndorl6s6naknovekv6 szabadsfigdval
a mobilit6snem tartott l6pdst.A brezsnyevi,
majd a csernyenk6iPolitikai Bizottsdgonbeli.ilm6r csak mutat6banvolt 70
6v alatti szem6ly.3. A Brezsnyev-korszak
vdg&eenod6l6dotta szakadatlan
nbveked6sbevetett hit, amely m6g a Sztdlin 6s Flruscsovnev6vel jelzett
korszakokb6lszdrmazott.Ez a t6ny megt6madtaa rendszeralapvet6ideol6giai ,,6rtdk6t",a jov6be vetetthitet, fel6rt6keltea nyugaticentrumorsz6gok
6let6velkapcsolatos,legtdbbszdrilluzorikus elk6pzel6seket.
Bdr a Brezsnyev-korszak
els6 fele mdg nyilvdnval6ana nagy ,,felhalmoz6si" peri6dusokkdz6tartozik,a 70-es6vekm6sodikfel6t6l a hanyatldsjelei
nem tagadhat6k.M6g a rendszerhivatalosideol6gusaiis - an6lkiil hogy a
fejl6d6s f6 trendjeit megv6ltoztathattdk
volna - a 80-as6vek m6sodikfel6ben gyakran6rtekeztekarr6l, hogy sem apdrt, sem a gazdasdgft6nyit6sa
nem ,,hat6kony",trilsdgosankiilts6ges,6s 6ppena Nyugatotutol6rni kiv6n6
t6rekv6sv6lt a legink6bbproblematikussd.
De mindennekelm6leti analizis6renem kertilhetettsor.

599

A PARTTAGSAG
A Szovjetuni6banaz egyp6rtrendszer
kereteik6zbtt a lakoss6gpolitikai aktivit6sdtfeliilr6l 6s kdzpontilagirdnyftottdk6s ellen6rizt6k.Ez nemjelentette
azt, hogy a lakoss6ga megfogalmazott,,szocialista
c6lokkal"szemben6llt
volna, s6t sok milli6 ember kifejezettenazonosultveliik. A Szovjetuni6
KommunistaPfirtjdhozsem kiz6r6lagkarrieristaalaponcsatlakoztakemberek. Bdr a karrierizmusszerep6taligha lenne helyes al6becsiilni,mivel a
vezetdfunkci6k 6ri6si tdbbsdglta Szovjetuni6eg6sztdrt6netesor6n,ha nem
is mindig (s6t az id6k el6rehaladt6valegyre ritk6bban) a meggy6z6d6ses
kommunistdk,de p6rttagokfoglalt6k el. 1986febru6rj6ban,a XXVII. pdrtkongresszus(a ,,peresztrojka-kongresszus")
idej6n a p6rttagokszdmaa tagjeldltekkelegyiittmeghaladta
a 19milli6t, 1989.janudr1-6n19,5milli6 volt
a hivatalostagl€tszdm,
mig tiz 6vvelkordbbanj6val alattamaradta 16 milli6nak. 1959-bena pdrttagsdgl6tszdmam6r tfll6pte a 8 milli6t, a k6vetkez6
j6val meghaladta
30 6vbena tagsdgnoveked6se
ntra lakossdgldlekszi{m6nak
veked6s6t.A p6rttags6gl€tszdmatdbb mint megdupldz6dott,mfg a lakossdg
gyarapod6sa
valamivelmeghaladta
az egyhatmadot.
A Szovjetuni6fenndll6s6nak utols66veibena p6rtbabel6p6karfinyajelent6sen
csdkkent,ami elvdlaszthatatlana rendszervissz6ss6gait6l,
mindenekel6tta gazdasigikomrpci66s a
hatalommalval6 visszadl6s
hanyatl6s6t6l.
szaporod6
t6nyeit6l,az 1letszinvonal
A rendszerutols6 6veibenminden kilencedik-tizedik18 6ven feli.ili szovjet
6llampolg6rtagja volt a kommunistapdrtnak,ha a foglalkoztatottlakoss6got
tekintjtik, akkor mindenhatodik-hetedikmunkav6llal6pr{rttagvolt.
A kommunistap6rton beltil a fels6fokri v6gzetts6gfiek
ar6nya 1990-ben
meghaladtaa 35Vo-ot,a kdz6pfok{tv9gzettsdgffek
ardnyapedig a 44Vo-ot.
A hatalom,amely a munk6ss6got
tartottaaz uralkod6oszt6lynak,nem tudta
biztosftaniannakmeghatdroz6szerepdta p6rtban,hiszena munk6sokardnya
j6val elmaradtmdgaz egyharmados
reprezenl'{ci6t6l
is. lgaz,a hivatalosadatok
a bel6p6sid6pontj6ttekintettdkszoci6lisszempontb6ldont6nek,s fgy a pdrttagsdgtdbb mint 45%o-6t
tekintett6kmunk6snak.1990-bena pr{rttagok6s tagjeldltek ktizdtt val6j6bancsak5 3I3 524munk6svolt. A kolhozistdk1946-ban
a p6rttagsdgnak
m6gt6bbmint ISVo-6talkottdk,1989-benar6nyuknemhaladta
mega l2%o-ot.Ehhezhozzdkelltenni,hogy azagrdrfirtelmis6giek,
a kvalifik6lt
mez6gazdas6gi
szakemberek
is a kolhozistakateg6ri6ba
tartoztak.A munkdssig a hozzdvet6legm6sf6lmilli6 kolhozist6valegyiitt sem 6rte el a pfuttagsdg fel6t. A legnagyob\lftszimfi csoportota val6j6banheterog6nalkalmazotti r6tegekalkott6k.Ok adt6k a tags6g44%o-6t.
E kateg6rir{nbeliil a legjelent6sebbcsoportotaz 6rtelmis6gk6pezte,amelyneksrilyaa szovjetlakossdgonbeltil a hdborriut6n er6senmegndvekedett.
A Szovjetuni6 tisszeomlds6tmegel6z6 €vtizedbena n6k ftszardnyaa
pdrttags6gban
mintegy l}Vo-kal megn6tt.1989-benhozzdvetllega pdrttagsdg30%o-6t
alkottdka n6k, abszohitszdmbankb. 5,8 milli6 holgy volt kommunista.
Ami a p6rttagsdgnemzetis6gitisszeteteldtilleti, szinte minden nagyobb
n6pcsoportk6pviseltetvevolt, l6nyeg6bena lakoss6gonbeli.iliszi{mar6nyuk600

nak megfelel6envagy ahhozkdzel es6 m6don.A p6rt nemzetis6gi6sszet6tel6n6l fogva is a szovjet t6rsadalomlegfontosabbdsszetart66s szewez6
ereje maradt.Term6szetesen
az orosznenzetis6gfiekvoltak trilsrilyban,bdr
a lakoss6gkdr6bena 80-as6vek v6gdnaz oroszok atdnyakisebbvolt, mint
a p6rtban, ahol 59%o-osr6szar6nytmutatnaka statisztikdk.Az ukr6nok a
tagsdgI67o-6t,a beloruszok4%o-6t,
az izb€gek2,5%o-6tk$pezt{k,
de a kazahok 6s a tat6rok arinya is meghaladtaa 27o-ot.
A hivataloskommunistaideol6gi6bana pdrt tagjai a tdrsadalomlegfelk6sziiltebb,legodaad6bb6s a szocializmus6rtlegink6bbelkOtelezett
r6tegeib6l keriiltek ki. A t6rsadalommds csoportjaihozk6pestegy tekintetbena
p6rt val6ban bet6lt6tte az ,,6lcsapat"szerep6t.Az iskolai vdgzettsdgterdn
messzemegel6ztea t6rsadalmi6tlagot.Tdbb mint 35 ezer pdrttag szerzett
tudom6nyokdoktora cimet, tdbb mint 285 ezer volt a kandid6tusokszdma.
Nem befejezettkdz€pfokf v6gzettsdggel2,4milli6 pdrttag,alapfokrt,,azaz
8 6ltal6nossalmintegy 1,3 milli6an rendelkeztek.
j6l ti.ikrdzi,hogy a tagsdgj6val ttibb mint fel6t a
A p6rt kordsszetdteldt
40 6ven feli.iliekkfpezt1k, ami a p6rttags6gfokozatosel6reged6s6r6l
tanfskodik. Milyen t6volinak tfinhettekazokaz id6k, amikor a kongresszusideleg6tusok6tlag6letkora31 6v volt (1919).E t6ny mdgdtt term6szetesen
egy
jelenfontosabbtendenciarejlett, az, hogy a szovjettdrsadalomdtlag6letkora
t6sen6s tart6sanndvekedett,a p6rttagokkdzdtt a nyugdijasok€s ahdztartdsbeliek ardnyaemelkedett(a tagsdgI6Vo-6talkottr{ka 80-as6vekvdg6n).Emellett a Komszomolb6lfelvettek ardmyaa 80-as6vek rnr{sodikfeldbener6sen
csdkkent.A pr{rthierarchisztikus-biirokratikus
fel6pft6sea 70-es,80-as6vekben m6r a feled6shom6ly6valborftottaa kor6bbimozgalmijellegzetess6geket, a hatalmi mechanizmusokcsavarjaivdformdltdk a p6rttagokat.
A 80-as6vek mdsodikfel6bena kanierizmus,a komrpci6, a megveszteget6s6s a perspektfvdtlans6g
6rz6s6nekterjed6s6velsokanhdtatforditottak
a p6rtnak,nem keveseketpedig kizdrtak,tiirilltek. A XXVI. 6s XXVII. pr{rtkongresszuskdzdtti 5 6vesperi6dusban430 ezer embert zdrtakki, 6s 222
ezer emberkapott valamilyenpiirtbiintetdst.
- az ij gazdas6gpoAmikor Lenin 6s a pdrtvezet6sdg
l92I mdrcius6ban
litika alapjdn kezdem6nyezte
a p6rtegysdgmegteremt6s6t
a platforrnszabads6gideiglenesfelfiiggesztds6vel,
nem tudhatta,hogy Szt6lin 1927vdgdre
a v6lem6nyszabads6got
is megsztinteti.Az ut6bbi p6rtvezet6- mint v6zoltuk
- kizdratta a m6sk6ntgondolkod6kat,€s a ,,nagy6tt6rds" szellem6nek6s
szi.iks6gleteinek
megfelel6ena monolitikus egys6gmegteremt6j6nek
bizojutott, 6m
nyult. Gorbacsovvolt az, aki a platformszabads6g
vissza6llft6s6ig
a mozgalmi pdrt helyett el6bb a pdrtelit p6rtosod6sdtsegitetteel6, majd
pedig - sz6nddkait6lftggetlentil - mag6naka kommunistap6rtnak a feljutott. Tdmdrensz6lva,az ,,6llamp6rt"a rendszerv6ltoz6s
bomlaszt6s6ig
folyamatdbana ,,p6rtok 6llam6v6"v6lt.
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,,A TARSADALMI NEGYSZOG,'

A t6rsadalomjelent6scsoportj6t6s ,,struktfrdjdt" alkottaa Szovjetuni6hadserege6s 6ltal6banfegyveresereje, amely magi{banfoglalta a hadseregen
6s a flott6n kfviil a hatdr6rs6g,a KGB 6s 6ltal6bana beliigyi csapatokat.A
VOrOsHadseregkatonaitradici6i, mindenekel6ttII. vil6ghdborfst6rt6nelmi
h6stetteiegyfajtatekint6lyt 6s tiszteletetvivtak ki a tdrsadalomsz6lesr6tegeiben.Ugyanakkora fegyvereser6k mintegy 6t-6t 6s f6l milli6s lltszdma
trilmdretezettnek
tfint az enyhiil6s80-asdvekbeliperi6dus6ban,
eltartdsapedig srilyosneh6zs6gekkeljirt. Az egys6gekszemef6nye, a rak6tacsapatok
1954 6ta llteztek. A ,,rak6t6sok"m6s elit alakulatokkal(mint a l6gier6 felder(t6-6s vad6szegys6gei
stb.) egytitt a legmagasabb
szintfitechnikaikikdpz6st kapt6k, amelyenr6szt vett a Vars6i Szerz6d6smegfelel6f6tiszti utdnp5tlr{sais. A hadserega Szovjetuni6sz6mos,f6k6ppen ilzsiai kdztdrsasi{g6banegyfajta ,,moderniz6ci6s"szerepetis betoltdtt. Sokan itt szerczteka
polgdri 6letbenis felhaszndlhat6szakm6t.A hadseregsokaknakadott alkalmat arra, hogy kitekintseneka Szovjetuni6hatdraintflra, a szdvets6ges
orsz6gokba,ahol 6lland6antdbb szdzezerszovjetkatona6llomi{sozottv6ltoz6
l6tszdmban(Magyarorszdgon,
az NDK-ban6s Csehszlov6ki6ban).
A biztonsdg,a biztosmunkahely,az illlamilag szab{lyozottrend a termel6sben6s a lak6telepekena szovjet6letm6dalapvet6von6s6naksz6mftott.
Ennek fenntart6sa,a v6ltoz6ttirt6nelmiid6knek megfelel6en,a gazdasdgon
kiviili k6nyszern6lkiil nem bizonyult lehetsdgesnek.
A pdrt, a Komszomol,
a szovjetek,a szakszervezetek- tdbb-kevesebb
tdrsadalmi6ntev6keny
s6ggel
- a ,,szocialistarend" megdrzds€t
szolg6lt6kaz 6rv6nyesalkotmdnynakmegfelel6en vagy esetenklnt azt nagyon is megs6rtve.P6lddul az 1977-es(tj
szovjetalkotm6nynem ismert cenztrtdt,annakellen6reez az ,,int6zm6ny"a
Szovjetuni6bansz6mosdsszefiiggdsben
m6gislltezett, ha nem is fgy hivt6k.
A szovjet alkotmdny szerint minden hatalom 6s anyagi er6forrds,magaa
nemzetivagyon a dolgoz6n6pet illette meg, nem pedig a btirokratikushierarchi6t6s a n6menklatrir6t,amelya val6s6gbanezzelrendelkezett.Mindez
term6szetesen
nemjelentetteazt, hogy a n6menklatriram6r csak saj6thatalmdnak fenntart6sa6rdek6benis - tril a szubjektfvelkdtelezetts6gen- ne
tdmogatottvolna 6ltal6nosnemzetgazdasdgi
6rdekeket.A rend fenntartdsa
nem egyszerfrenaz 6llamszocialistat6rsadalmirend fenntart6s6tjelentette,
hanema mindennapi6let fjratermel6s6ta,,tisztautca mozgalomt6l"anagy,
pompdzatos6llami iinnepekig,amelyekkdziil kiemelkedettfebur6r 23., a
fegyvereser6k napja,m6jus l. 6s november7.
A szovjetti{rsadalomban
a szalcszervezetek
is j6tszottakbizonyosszerepet. Megt6veszt6az az 6llitds,mintha a szakszervezetek
pusztdna gazdas6gon kfviili k6nyszereszkdzek6ntfunkcion6ltakvolna. Bir a szovjet szakszervezetektObbnyirenem tdlt0tt6k be azt a funkci6t, amit egy6bk6nta
80-as6vekbenmi{r Lenint6l gyakranid6ztek:a szakszervezetekre
az6rt van
sziiks6g,hogy ,,rnegv6dj6ka dolgoz6katsajdt6llamukt6l".A kollektfv szerz6d6sekalkuja iizemi szintenis megemeltea szakszervezetek
szerep6tm6r
az 50-es6vekben.A szakszervezeti
biirokr6ciasaj6tfennmarad6sa
6rdek6ben
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is sokszorvdllalta,hogy a dolgoz6k6rdekeibenjdrjonel p6ld6ulazl6rn.j6l6ti
vagy oktat6siszf6rdkban.A szakszervezeti
fels6 vezet6sszervilizmusasaj6tos 6rdekeib6lfakadt.Aszakszervezetivezet6k
6sszefon6dtakaz6llami-gazdas6gi 6s p6+rtvezet6ssel,
ami 1rzdkeltettehatdsdtiizemi szinten is. De a
szakszervezetek
funkci6ja nem meriilt ki a ,,hajt6szij" szercpben.A szakszervezetekk6ts6gtelentilsegftetteka v6llalati vezet6snek,amikor pdld6ul
az anyagell6t6s
biztosftdsa6rdek6benlobbiztaka fels6bbszervekn6l.Ennek
6rdek6benazonbansokszorm6g a tdrv6nytelentflmunkdt is t6mogatt6k.Ez
a saj6toss6gnem onmagdbana szakszervezetek
tev6kenys6g6b6l,
hanema
rendszerl6nyeg6b6lfakadt.
Ugyaneza lobbizds el6fordult bizonyos szoci6lisprogramokkikiizd6se
ter6nis. A szakszervezetek
azonbannem v6ltak a munk6soszt6ly
6nv6delmi
szervezeteiv6,amennyibena szovjet szakszervezetek
alapvet6funkc6ja a
70-es,80-as6vekbenis a rendszeralapstruktrir6jdnak
fenntarti{sa
volt. A v6lasztott6s a hivat6sosszakszervezeti
aktivista- ha nem is azonosm6donmindig az 6llam,a menedzser6s a munk6s6rdekeikbzdtt lavirozott,mivel
mind az dllami alkalmazott,mind az igazgat6,mind a munkdsugyanabban
a szakszervezetben
kapott tagsdgiigazolvdnyt A val6sdgbanazonban6rdekeik sokbandiverg6ltak.Az izem, amely egy bonyolult hierarchikusrendszer als6 szintj6t k6pezte,al6 volt vetve a v6llalatnak,a trtisztnek,a kombin6tnak,az egyesi.il6snek
6s az ilgazatiminiszt6riumnak,ami az igazgat6t
arra k6nyszerftette,
hogy ndvekv6beruh6z6sok
melletta maxim6liskibocs6t6st a minimdlis k6lts6gekkel6rjeel, mfg a szakszervezetek
a munkav6delmi
felt6telek,az tidiiltet6si6s pihen6silehet6s6gek
stb.keres6s6ben
tal6lt6kmeg
feladataikat,amennyibenaz ilyen ir6nyri kdvetel6seketel tudtdk fogadtatni
a (helyi)p6rt-6s dllamivezet6ssel.
A szakszervezetek
felel6ss6ge
teh6t,,tdbbes" volt, amennyibena munkaer6irdnyitdsillrtaz igazgat6valegyiitt viselt6k a felel6ss6get.Az ldrn.iizemi ndgyszbg(p6rt, komszomol,szakszervezet,
igazgat6)- ktiltjnb6z6m6rt6kfi- kijzos felel6ss6geelt6r6 funkci6katrejtett
mag6ban.Teh6tobjektfvesemlehets6ges
a szakszervezetek
,,fi.iggetlens6ge"
a hatalomt6l.A szakszervezeti
bi.irokr6ciar6szevolt a hatalomnak.
A szovjetmindennapoksodrdbana t6rsadalomkultur6lis6let6benis jelen
voltak a szakszervezetek,
mint a nagy tdmegakci6kkezdem6nyez6i.
Am
a legnagyobbt6megeketvonz6 megmozduldsoka kultrira egy elkiildniilt
tertilet6vel,a sporttalkapcsol6dtak
6ssze.A sportt6rsadalrniiigy volt, amelyben a szovjetrendszernap mint nap bizonyfthattaa kapitalista6llamokhoz
k6pesta,,fels6bbrendfis6gdt",amennyibensz6lestdmegsporth
dttlrhez kapcsol6dva,val6ban szdmossportdgbanvildgels6 volt. Ha a mfiv6szetek
ter6n a szinhflzat,filmet, balettetszok6skiemelni, ,,szovjetsportnak"sz6mftott a j6gkorong, az okdlvfvds, a birk6z6s, 6ltal6bana nehdzatl1tika,a
szertorna,a sakk stb.
A mindennapi6let szervezetts6ge
er6senkapcsol6dottaz illlamhoz,a kiil6nbdz6szintfi hat6s6gokhoz.
Arend6rs6gszerepea kdznapi6letbena 80-as
6vekbencs6kkent,ami politikai szerepdnekgyengtil6s6tjelentette,a bfini.ildbz6s- a komrpci6ellen6reis - csaka 90-es6vekelej6nomlott6ssze.A 80-as
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6vekbena Szovjetuni6a vildg azon kev6s orszflgaikdz€ tartozott,ahol a
jelentett bfinesetekszdmacs6kkent.A szovjett6rsadalomttjrt6net6bena bfindz6skiildnlegesprobl6mdvd,fidtte ki" mag6ta biirokratikustelev6nyen.A
f6leg vagyon elleni bfincselekm6nyekdrt
elft6lt bfindz6k szdma1985-ben
csaknem1 milli6 270 ezer volt, mig 1988-banez a szim 680 ezeral6 siilylyedt. E csdkken6sben
ajogrendszervflltozdsa6s r6szbena rend6rs6gi-igazsdgszolgdltat6si
szervekmeggyengi.il6se
is szerepetjdtszott.Az elft6ltekkb.
javft6munl0%o-ae peri6dusban
csakbfrs6gban
r6szesiilt,mig20-257o-ukat
kfua it6lt€k, szabads6gveszt6s
n6lkiil. A politikai bfindz6saz I977-es 6j alkotm6ny elfogad6saut6n ,,fellendiilt", amennyibena pdrt vezet6szerep6t
kimond6t6tel nem volt semelmdletileg,semgyakorlati-politikaisfkonmegk6rd6jelezhet6.Az egyp6rtrendszer
bftillata, elutasftdsaelvileg bfin6z6snek
sz6mftott.Igy a rendszerbdrmilyenbirdlatajogi szempontb6lk6nnyenagg6lyoslehetett.
Am a rendszertart6zkodotta ,,nagyperek" megrendez6s6t6l,
b6r akadt
pdlda kordbbana ,,nagy iigyekre" is, mint p6lddul a bels6 emigrdnsSzinyavszkijd6s Danyield 1966-ban,vagy Szolzsenyicin
szovjet6llampolg6rsdg6t6l val6 megfoszt6sa.
A tiltakoz6AlekszandrGinzburgotis letart6ztattdk,
aki 1960-banaz egyik els6 szamizdatfoly6irat (Szintakszise)
kiad6ja volt,
amely a nyugati emigr6ci6bann6tte ki magdt. De volt letart6ztatdsmir
1961-benis, amikor szint6nliterdtoroklettek az 6ldozatok(Galanszkov,Bukovszkij,Kuznyecov,akiket k6s6bbis 6rizetbevettek).A Brezsnyev-6r6ban
a tiltakoz6 Vlagyimir Viszockijt, a legndpszerfibb
szovjet6nekestsem kedvelte a hatalom,de a letart6ztatdstelkertilte. S6t kazett6i- ha kezdetben
feket6nis - elterjedtekszertea Szovjetuni6ban,igaz, ,,magaskapcsolatai"
voltak. K6s6bbSzaharovakaddmikus(a szovjethidrog6nbomba
atyja) szimfiz6seMoszkv6b6lszint6nkomoly nemzetktiziskandalumotvdltott ki, ami
az emberjogiprobl6mr{kat
a nemzetktlzikonfliktusokszintjdreemelte.A politikai ,devi6nsokat" nemritkdn ,,ir6nyitott6k" pszichol6giai kdnyszerkezel6sekre,olykor egyenesenbezdrtdk6ket az elmegy6gyintlzetek(,,ltszihuska" ) valamelyik6be.Ez a sors vdrta a 70-es6vekbena Poiszki (,,Utkeres6sek") c. szamizdatfoly6irat kezdemdnyez6j1t,
Pjotr Abovin-Egidesztis, aki
a rendszerdemokratikusszocialistairfinyzat:dmeghalad6sdn
gondolkodotta
szfik ellenz6ki nyilvdnoss6gkeretei ktizdtt. K6s6bb,mir pirizsi emigr6ci6jdban egdszelm6letetdolgozottki, de jutott ideje arra is, hogy a Szaharov
akaddmikusszabasdgfilrt
ktizd6 bizotts6gelntiki posztj6tis betbltse.A szovjet rendszerteh6t nem tudta ,,kezelni"a politikai ellenz6k probllmdjit. Az
6llamszocialistarendszerrelszembeniellenz6kisdgelvbenbfinnek szdmitott:
elvbenmind a magdntulajdonuralm6nakvisszadllftdsa,
mind a szocializmus
6nigazgat6iform6j6nakkdveteldseis az ,,ellenforradalmiszovjetellenesbfindkkel" azonoselbfrdl6sal6 esett.S6t a 60-as6vekv6g6n,70-es6vekelejdn
megjelen6kis ellenz6ki szervezetektdbbs6giikbenbaloldali, marxista,szocialista csoportocskdkvoltak. Ha a h6zkutat6sokat
nem is, de a bdrttint elkeri.ilteRoj Medvegyev,a nevesellenz€ki pedag6gus,majd marxistatort6n6sz,aki Sztdlin6s a sztdlinizmust6makdr6ben
kutatott6vtizedekenkeresz604

tiil, mikdnt biol6gustestv6reis, aki Rojjal ellent6tbenaz angliaiemigrdci6t
vdlasztotta.1968ut6n sokanval6banSzt6linrehabilit6l6s6t6l
tartottakapdrt
fels6 6rtelmis6gikdreibenis.
A Szovjetuni6banmeghonosodottkdztbrv6nyesbfindz1sm&t1ke, kiterjedts6genem hasonlihat66sszemennyis6giszempontb6laz amerikaivalm6g
a 80-as6vekv6g6nsem.Egyetlenadatsoris rdvil6gita dologl6nyeg6re.1988banMoszkv6banhetente5 embert6ltekmeg,60 szovjetpolg6rtraboltakki, 6s
750 esetettart nyilv6n a statisztika,amely a szdnd6kos
rong6lds,gyrijtogat6s
stb. bfincselekm6nyktjr6be tartozik. New Yorkbanugyanebbenaz 6vben egy
jegyeztekfel
hdten30 embert6ltek meg,23I9-et raboltakki 6s 1806esetben
sz6nd6kosrong6l6st.A Szovjetuni6ban1980-ban26 ezer embertgyilkoltak
meg, 6s 7l ezer lett Ongyilkos,1988-banpedig 56 ezer volt az ongyilkosok
(Az tingyilkosokkdzdtt a f6rfiak szdmamintegy hiiromszorosavolt a
szdtma.
n6k6nek.)Ez az egy6rtelmficsokken6s,
amely 1990utdnmajd radik6lisnoveked6snekindul, dsszeftigg6sben
6llt az 6letfelt6telekbizonyosjavul6sa
mellett mindenekel6tta rendcsindl6sikampdnyokkal.
Ugyanakkora Szovjetuni6bana helyi 6s kdzpontielitek kiterjedt korrupci6s kapcsolatai,az alvililg bizonyoscsoportjaivalval6 6sszefon6d6suk,
a gazdasdgibfindz6sjelentetteaz igazi vesz6lyta t6rsadalomra,de magira
a rendszerrendzveis. A jelens6gnem azonosaz olaszmaffi6val, de elgondolkodtat6,hogy Olaszorsz6gban
(Andreot6vtizedeken
6t a miniszterelndk
ti) lehetetta maffia egyik feje, a Szovjetuni6banBrezsnyevrokonai 6lltak
bens6s6ges
kapcsolatbana gazdasdgi
brindz6salvilflgi csoportosul6saival.
A
leger6sebbmaffi6z6struktrir6ka kauk6zusikdzt6rsas6gokban
szil6rdultak
meg az 50-es, 60-as 6vekben.A maffi6val szembenikiizdelem egyik f6
timogat6ja 6ppenmagaAndropov,a KGB feje volt mdr a 70-es6vek elej6t6l. O t6mogattaa legszildrdabban
AlijevetAzerbajdzs6nban
6s Sevardnadzdt
Grtniilban, a helyi beliigy f6niikeit. De Brezsnyevkdrnyezet6tAndropov
sem merte megszorongatni.
A NEMZETI
KERDES
A Szovjetuni6nem annyira a ,,n6pekkoh6j6nak",mint ink6bb a nemzetek
inkub6tordnakbizonyult. A Szovjetuni6t22 olyan n6p lakta, amelynek16leksz6mameghaladta
az egymilli6t,6s I20 elt6r6nyelvvel6s etnikaidntudattalrendelkez6n6petkiiltinbdztettekmeg, de ez a sz6mnem foglalja mag6ban azokataz etnikai csoportokat,amelyekM egyesn6pekenbeltil ilyen
vagy olyan ism6rv alapjdn elkiildnitik magukat.A Szovjetuni6ban- mint
ktrzismert- a legnagyobbl6leksz6mfn6p az oroszvolt, amelynekazonban
a Szovjetuni6tdrt6netesor6na sz6mbelisflya csdkken6tendenci6tmutatott,
mindenekel6ttak0z6p-6zsiainlpekktir6bentapasztaltdemogr6fiairobban6s
ktivetkezt6ben.A Szovjetuni6lakoss6gaaz 1959-eshozzdvet1leg208 milli6r6l 1989-retdbbmint 286milli6rantivekedett.
Az Oroszorsz6gi
F6der6ci6
147 386 000 lakosaa Szovjetuni6lakossdg6nak
valamivelt6bb mint fel6t
tetteki, mfg magukaz oroszokaz osszlakossdg
kb. fel6t alkottdk(50, 78Vo),
(1979-benmdg 52,38%o-i{t).
Oroszorszdg
a 15 ktlzt6rsasdg
kdztil a legna-
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gyobb, 6s.mindkulturdlis, mind nemzetisdgitisszet6tel6ben
a legink6bbheterog6n.Altal6ban az egyeskbzt6rsasdgok
egy-egyktildn kis Szovjetuni6t
k6peztek,amennyibenmind soknemzetis6gfi
dllami k6pz6dm6nyvolt. M6g
a nemzetis6gileglegink6bbhomog6nkoztdrsas6goknak
is, mint p6ld6ul a
balti Litv6ni6nak,1970-ben6s 1989-benis 80,17o-ban
volt litv6n nemzetis6gfi a lakoss6ga.A nagyvi{rosok6ltal6banheterogdn,soknemzetis6gfi
popul6ci6t alkottak, mig a vid6ki, falusi lakoss6gl6nyeg6benaz eredetinemzetislgfrvolt. Oroszorszdgban
azonbanj6valnagyobbaz oroszokar6nya(kb.
827o),mint, mondjuk, T6dzsikiszti{nban
a tddzsikokd(60Voalatt volt m6g
1989-benis) vagy Kirgizisztdnban,ahol a lakossdgkb. 4IVo-a volt kirgiz
1989-ben.Kazahsztdnban
pedig az oroszok ardnyameghaladtaa kazahok6t.
A kdz1p-flzsiaidemogr6fiairobban6s,amely sz6most6nyez6vel (gazdasdgi
6s vall6si, politikai 6s tUrt6neti)fiiggdtt ossze,jelent6senm6dosftottaa
Szovjetuni6nemzetis6geinek
ar6nyait.A szl6vok6s a nyugatiteriiletekn6pei
ar6nyaikattekintvevesztetteksilyukb6l. Ukrajn6ban1970 6tagyakorlatilag
nem v6ltoztakaz arinyok, az ukr6nnemzetis6gfilakoss6gaz l97}-es 74,9Vo16173,6Vo-ra
cstjkkent,az eg6szSzovjetuni6nbeliil pediga r€szardnyukI6Vo
al6 esett.Az izb€gek, a t6dzsikok,az azerbajdzs6nok
6s a kirgizek szaporodtaka leggyorsabban
a nagyobbnemzetis6gek
kdziil. Ennek(is) megfelel6en
az egy f6rejut6 nemzetijovedelem6tlagosndveked6siiitemea 80-as6vekben
ezekbena ktjzL{rsasdgokban
volt a legalacsonyabb.
Mfg Lettorszdg19816s
1989kdzdtt 3,lVo-osndveked6st
produkdltaz enlitetttdren,KtrgfuiaZ,I%o-ot,
T6dzsikiszt6n
0,ovo-ot,lJzbegisztdn
O,3vo-ot,Azerbajdzsdn
Z,4vi-ot teljesitett.
A Szovjetuni6egdsz1ttekintve M eW f6re jut6 nemzetijdvedelem ebbenaz
6vtizedben2,6Vo-osndveked6siiitemet mutatott,ami pontosanmegfelel az
Oroszorsz6giF6der6ci6fejl6d6s6nek.A leggyorsabbnoveked6siiitemet0rm6nyorsz6g6rte el, amely egy6bk6ntnemzetis6gitekintetbena legink6bb
homog6nkdzt6rsas6g,a lakoss6gkdzel go%o-a
6rm6ny.
A Szovjetuni6valldsi6s kulturdlistekintetbenis igen sokszfnfi,heterog6n
orszdgvolt. A 80-as6vekbena valldsi kdzdss6gekszdmamindentitt megszaporodott,ami a rendszervfllsdgdvalfiiggdtt ossze.Egyre kevesebben
hittek a politikai vezet6sfgdreteinek,
hogy a t6rsadalmij6l6t 6s igazs6gossdg
(szocializmus)
megval6sftds6t
komolyanveszi.Ktilondsena pravoszl6vvall6s, illetve egyhdz6s a muzulm6nvalldsi struktfr6k szerependvekedettmeg.
A korszakv1glre gyakorlatilagmindendtddik szovjet6llampolg6ra muzulmi{n lakossflghoztartozott, ami az ott felhalmoz6dottfesziilts6gekjelent6s6g6tmegnovelte.R6ad6sulezekbena kozt6rsasdgokban
a probl6m6kegyik
aspektusaaz volt, hogy a lakossdgmegndvekedettl6tszi{ma,a fiatal popul6ci6 hirtelen ndveked6senem j6rt egyiitt a fels6oktatdsirendszerhelyi kisz6lesit6s6vel.
Ez szint6nllezte az egymdsmellett €16kdz1p-ilzsiainemzetis6gek kdzdtti fesziilts6geket,s term6szetesen
M ott 616oroszokkalval6
viszonyt is a konfliktusok ir6ny6baterelte.A,,nemzeti Ontudatra6bred6s"e
k6s6i megjelen6se
els6sorban
nyelvi-etnikai-kultur6lis-vall6si
form6banjelentkezett.Az oroszokkalszembenifenntart6sm6r csaknyelvi sikon is megjelenhetett,hiszena Szovjetuni6ban
egyetlenhivatalosnyelv volt - az orosz.
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S bdr a vdsosokban,a v6rosi biirokrdci6ban,a munk6ssdgsz6lescsoportjaiban er6s volt az orosz popul6ci6 jelenl€te, a helyi drdekek kifejez6d6se
mdgis maga ut6n vonta a helyi nyelvek ,,fel6rt6kel6d6s€t".Az 1979-es
6sszefr6sszerint az oroszok 99,5%o-6nak
orosz volt az anyanyelve,de az
ukr6noklT%o-a,
a beloruszok25,SVo-a,
s6t a lettek6s litv6nokk6zel5,5%o-a
is az orosz nyelvet neveztemeg anyanyelv6nek.Nem is sz6lvaaz exterritoridlis zsid6 n6pr6l, amelynek 83,3%o-6ne*.
az orosz volt az anyanyelve,
mig a n6metek42,6Vo-a,a lengyelek26,2%o-a
volt orosz anyanyelvff.
A nemzeti kdrd6s a 70-es 6vek hivatalos brosrir6i szerint a Szovjetuni6banmegoldott,amennyibenhivatalosanmindenktizt6rsasdg6s minden
nemzetis6gegyenl6jogokkal rendelkezett,valamintk6pvisel6ivoltak a helyi
6s kdzpontihatalmi szervekben.Az itt megnyilv6nul6fesziilts6geketpedig,
amelyeka gazdasdgiegyenl6tlens6gb6l,
az energetikai6s termdszetiforr6sok kiil6nbdz6s1gdb6lvagy a nagyobbnemzetis6gekhegem6ni6jdb6lszdrmaztak,egyszerfiena mflt maradvdnyaikdnt
szeml6ltdk.Voltak t6nyek,amelyek a hivatalos v6leked6stalfitimasztottdk.A Szovjetuni6elmaradottabb
teriiletein616n6pek,f6leg a kdzlp-dzsiaiaka szovjetrendszerperi6dus6ban
a ,,ttirt6nelemel6tti le@zesb6l"p6ld6tlanulgyors ,,modernizdci6t"hajtottak
vdgre, 6s rigy tfint, a fejl6d6sneksemmi nem szabhatdrt.Andlkiil hogy a
modernizdci6t(iparosft6s,urbaniz6ci6stb.) felt6tleniil 6s kizdr6lag pozitiv
6rt6kk6nt kdzeliten6nkmeg (s6t!), k6ts6gtelen:az lletszinvonal dltal6nos
emelkeddsemintegy negyedszdzadon
keresztiiljelent6s 6s tart6s 6letmin6s6g-javul6stiddzettel6. A tdrsadalmi6s nemzetivillongdsokellenaz anyagi
j6l6t emel6sea leghatdsosabb
gy6gyszer,6m ercemdr nem nyflt m6d a 80-as
6vekben:az illlami rijraeloszt6ssrilyosneh6zs6gekkel
talfilta szembemagdt
szerteaz Uni6ban. A megtermeltjavak egy f6re jut6 n6veked6semeg6llt.
Mdrpedig a szovjet rendszer- egyebekmellett - permanensntiveked6ssel
igazolta magasabbrendfis6g6t.
Ellent6tben a kapitalizmussal,a v6ls6got
rendszeridegennek
tekintett6k.
A kdzt6rsas6gokon
beliili 6s a koztdrsasdgok
k6z6tri anyagiegyenl6tlens6gek fjra ndveked6snekindultak. Kozlp-Azsia, amely ,,nyertesnek"l6tszott, hirtelen a vesztesekkdzbtt talillta magdt.A gazdasigifesztlts6gek
politikai-etnikai transzform6l6d6s6hoz
egyest6rs6gekbencsak egy ,,szikra"
kellett, amely a peresztrojkaperi6dus6banki is pattant.
A nemzetekkdztjtti kiildnbs6gekeltfin6s6tvagy annak illttzi6j6t a 60-as,
70-es6vekbennemcsakaz anyagigyarapoddser6sitette.A szovjetndp fogalma tdbb6 nem pusztdnideol6giait6zis volt, hiszena vdrosi lakossdg
mintegy257o-avegyesh6zass6gban
6lt vagy abb6lsz6rmazott,s mint l6ttuk,
a lakossdger6stdbbs6geaz orosznyelvettekintetteanyanyelv6nek.
Kdts6gtelen,hogy szt6lin halilla uti{n a politikai vezetdsegyetlenetnikai csoportot
sem diszkrimin6lthivatalosan.Bdr a zsid6k,akik a 80-as6vek v6g6n,a
kiv6ndorl6sihulldmokatkbvet6entdbb mint mdsf6lmilli6s, alapjdbanvdrosi
popul6ci6tk6peztek(a 285 milli6s lakoss6gkb. 0,5%o-6t
alkotr6k),elnyomottnak 6s megki.ildnboztetettnek
lreztdk magukat.A zsid6k helyzet6nek
m6sik specifikusvon6saaz volt, hogy a szovjetkiilpolitika az l967-es h6-
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borft6l ism6tkonfront6ci6banvolt Izraellel. I972-benm6g ,,anticionistatdrsas6got"is ldtrehoztak,
amiben,jellemz6m6don,neveszsid6szem6lyisdgek
is rdszt vettek. A harmadikmomentum,hogy a Szovjetuni6banaz emberi
jogok megs6rt6s6nek
leggyakoribbformdja a szabadv6lem6nynyilv6nftds
vagy
mellett 6s m6sok k6zdtt a zsid6k kivdndorl6sdnakmegakadillyoz6sa
volt, amit az amerikaikiilpoli,,kereskedelmitizlett6" val6 transzform6l6sa
tika a maga szdm6raigen produktfvanhaszndltfel. 1968 ut6n a szovjet
hat6s6gokndvekv6 iitembenjdrultak hozzda tfvozni kfv6n6 zsid6k kivi{ndorldsdhoz.1968okt6bere6s 1987decembere
kdzdtt274 726 zsid6nemzetis6gfi szovjet6llampolg6rhagytael a Szovjetuni6tizraeli vfzummal,s k6zultik v6gu1valamivel-ttibb mint 165 000 telepedettle lzrael Allamban,
sokanaz EgyestiltAllamokbavdndoroltak.1988-banis t6bb mint 35 000
zsid6 tivozott az orszigb6l.A rendszervdlt6s
ut6n az exodusfolytat6dott6s
kisz6lesedett.
de h6t
A Szovjetuni6,ha nem is bizonyulta ,,n6pekolvaszt6t6gely6nek",
ktjztitti
anyagi-kultulvtized alatt az egyesn6pek,nemzetek,nemzetis6gek
jelent6sencsdkkentette.
Egy viszonylagazonostfpusri
r6lis kiiltinbs6geket
jdtt
szoci6lisstruktrira l6tre.Anyagi-kultur6liskiildnbs6gekl6tezteka balti,
az eur6paiorosz, a kauk6zusi,a kdz6p-6nsiai6s a szib6riaietno-kulturdlis
t6rs6gekk6zdtt. Ezek a ktildnbs6gekmegnyilatkoztaka mindennapi6letben,
val6 viszonyban6s
a tdpl{lkozilsi szokdsokban,
a nemzetihagyom6nyokhoz
a ndpek egymdshozval6 viszonyflbanis. P6ld6ulaz lsztek sokkal kev6sb6
ragaszkodnaksaj6tnemzetikonyh6jukhoz,mint a jerevdniaka maguk kauk6zusi ltelerhez. A tallinni kvalifikdlatlan munkdsok6ppen annyira hffek
maradtaksaj6tnemzetizen6jiikhdz6s n6pi kultun{jukhoza 80-as6vekben,
jobbanragaszkodott
saj6t
mint jerev6nisorst6rsaik,
6m a jerevdni6rtelmis6g
tdncaihoz6s zen6j6hez,mint a tallinni. Ugyanakkora kdzdp-izsiai Taskent
mint a tallinniak.
lakoss6gajobban prefer6ltaaz orosznyelv elsaj6titdsdt,
A jerev6ni 6s taskentisziil6k k6zi.ila kvalifikdltabbakink6bb akart6korosz
iskoldbairatni gyermekeiket,mint a hasonl6tallinniak. Ugyanakkora szem6lyesjellegfi, csal6diiigyekbenTallinnbantobbs6g6bena n6k dtjntottek,
Jerev6nbanink6bb a f6rfiak, Taskentbenszintekizdr6laga f6rfiak. A ,,f6rfiuralomnak"Kdzdp-Azsidbanmi{sjellemz6i is vannak.Ez ut6bbi r1gi6bana
hdzastdrsak
kdzdtti vdl6ssokkalkev6sb6tolerdlt,mint p6ld6ulEsztorsz6gink6bbhajland6k
ban vagy Oroszorszdgban.
Az 6sztekn6laz drtelmisdgiek
toler6lni gyermekekeset6nis a v6l6st,mint a k6tkezimunk6sok.Egy6bk6nt
igen fontos szemmindh6romnemzetis6gkordbena bar6tokkivillasztflsdban
pont volt, hogy sajdt nemzetis6ge
kijzi.il val6 legyen.Mik6nt viszonylag
ritk6k voltaka vegyesh6zass6gok
is. Az 6sztekn6la vegyeshLzassdgT%o-ot
tett ki, mig a m6sik k6t nemzetislg,az ormdnyek6s az izblgek eset6ben
ana is utalnak,
3-3%o-oLA kultrira 6s az dletm6dmeg6rzdttsaj6toss6gai
hogy a Szovjetuni6banfennmaradtakaz etnikai 6s nemzeti kiil6nbs6gek,
nem tfintek el n6pek 6s kultfr6k, az id6nk1ntirusszifikdci6skis6rletekink6bb a ki.iltinbsdgek
fennmaraddsa
irdnydbahatottak.A 70-es,80-asdvekben
szerteaz orszdgban6ltal6banis egyfajtafordulat tdrt6nt a nemzetikultfra,
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a n6pdal,a n6pi t6nc 6pol6safel6, ugyanakkoraz dlttjzkirddsben,
kiildndsen
jegy6benfogant ,,egya vdrosi lakoss6gkbrdbeninkdbb a ,,nyugatiass6g"
formas6g"volt a jellemz6. A fiatalok ,,bdrmit" megadtakvolna egy eredeti
amerikaifarmernadr6g1rt.Egyszovjetkutat6rigy fogalmazott:,,azobjektiv
etnicit6seltfinik, a szubjektfver6s6dik".Ennekegyik val6szinfrokaaz,hogy
a 80-as6vekbenaz egylnek saj6t l6thelyzetiikbenelbizonytalanodtak,s a
megrendiilt gazdasdgi,t6rsadalmi6s pszichol6giafeltdtelekkelszembenaz
etnikai h6tt6rbenteteleztekfel a megfelel6v6delmet.
A k6tnyelvfis6gnagy 6sszekijt6er6 volt a Szovjetuni6n6pei kdzott, a
,,szovjetn6p szellemi arculatdt"nagym6rt6kbenmeglntdrozta,mik6nt a nagy
honv6d6hdboni kbziis er6feszft6seinek
hagyom6nyais meg6rz6d6tta Szovjetuni6 n6peinektudatdban.Olykor az orosznemzethez- ,,etnikai"6rtelemben - nem tartoz6 ir6k is orosznyelven irt6k jeles mfiveiket,mint p6ld6ul
CsingiszAjtmatov, a nagy kirgiz ir6. A Szovjetuni6nakttibb mint 160 ezer
magyar anyanyelvfi6llampolg6ravolt a 80-as6vekben,akiknek 6letk6riilmdnyei6s kultur6lis lehet6s6geielmaradtakaz ukrajnai6tlagosszfnvonalt6l
is. A soknemzetis6gff
szovjetirodalombanazonbanfennmaradta helyi magyar irodalom.
AZ ALLAMKOZI
KAPCSOLATOK
A XX. kongresszus6ta mindenhivatalosdokumentuma szovjetktilpolitika
6s a Szovjetuni6dllamkdzikapcsolatainakalapvet6clljdt 6sjellemz6von6sdt ,,a bdk6segymdsmellett 616s"6s az ,,enyhiil6s"fogalmaivaljel6lte.
E kapcsolatokban
a m6lypontoka magash6fokri bar6timegnyilv6nul6sokkal
v6ltakoztak.Az 1956-osmagyarorszdgifelkel6s,majd a kubai rak6tav6ls6g,
az 1968-ascsehszlov6kiai
6s az 1979-esafganisztdni
szovjetkatonaibevatkoz6srfc;tameg leginkdbba Kelet-Nyugatviszonyrendszerlt;ezekv6ltott6k
ki legink6bbaz USA 6s a Nyugatmegtorl6int6zkeddseit
(politikai l6p6sekt6l
a gazdasilgiretorzi6kig), mig a Szovjetuni6az amerikaineokolonializmust,
a harmadikvil6g imperialistakizs6km6nyol6sdt
ostoroztaa leginkdbb.igy
a szovjetkiilpolitika mindenekel6tta vietnamih6boni, a kubai inv6zi6sfenyeget6s,az afrikai 6rdekkonfliktusok6s a Kdzel-Keletellen6rz6s66rt
foly6
harcokter6n kapott komolyabbnemzetkdzitdmogatilst.Ugyanakkora nemzetk1zi baloldal radik6lisabbfuilnyzataikevesellt6ka portug6l 6s a chilei
forradalmi baloldalnaknyrijtott szovjettdmogatdst.Az l973-as - amerikai
tdmogat6ssalv6grehajtott- chilei katonaipuccsot(Allendeeln6k mdrtfriuma, a katonaidiktatfra bevezet6se)
is Osszefiigg6sbe
hoztdk a bipol6ris vildgrend,,tdrv6nyszerfi
s6geivel".
Az enyhiil6si peri6dusokalapjdt a vilflggazdas6g
6s a szovjer gazdasdg
munkamegoszt6si
struktrir6ja,a kdlcsondsnagyhatalmi6rdekekk6pezt6k.
A n6met-szovjetegyiittmfikbd6spl. a nyersanyag-kitermel6s
tertilet6nvagy a
szovjet-amerikaiegyi.ittmfikbd6saz firkutadsbana 7f80-as 6vekbenkomoly
haszonnalj6rt mindk6t f6l szdrndra.A szovjetekaz egyi.ittmfikdd6s
gazdasdgitechnol6giaitertiletemelletta kultur6lis6s sportkapcsolatoknak
tulajdonitottak
kiemelt szerepet.Ez volt az a teriilet ugyanis,amelyena szovjeteka Szov-
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jetuni6 6s dltaldbana szovjet6letm6del6nydsoldalair6l tudtak megmutatkozni nemcsaka fejl6d6 orsz6gok,de az egdszvil6g szdm6ra.
A Szovjetuni5 1954-benlett az LINESCOtagja. Am a kultur6lis csere
teriilet6nekkifejl6dds6velegyi.ittki6lez6dtekaz ideol6giai konfliktusok is.
Mfg a Szovjetuni6a gazdasdgikapcsolatokter6n mindenekel6tta nyugati
technol6giaimportj6banvolt drdekelt,kultur6lis t6ren pedig az exportban.
Ellen6rdekelt volt a nyugati, f6leg amerikai tdmegkultrira importjdban,
jelentette.
amelyaz individualista6letm6d,,behozatal6t"
A helsinki Eur6pai Biztons6gi6s Egyiittmfikdd6siErtekezletz6r6dokumentumdtkdvet6 5 6vben(197G80) a kultur6lis kapcsolatokfejl6d6sefelgyorsulta Szovjetuni66s a Nyugatkdztrtt.Az eszm6k6s inform6ci6kszabad
6raml6saa szovjet, f6leg irodalmi 6rtelmisdgenbeliil erjed6stindftott el,
amely v6gtil is az ellenz1kigondolkoddsnak
nyitott nagyobbteret. Mindez
kifejez6ddttabbanis, hogy a 80-as6vek elejdn emigrdlt a neves ir6, Akszjonov, a P6rizsbanelhiresiiltLimonov,de kiilfdldre tdvozottLjubimov szinhdzi rendez66s Tarkovszkijfilmrendez1is. Kiilfdlddn is ismert6ka szovjet
irodalom6s filmmfiv6szetjelent6salkot6it, mint p6ld6ulSuksint6s Trifunovof, Raszputyint6s Krosst,Ahmatovdt6s Voznyeszenszkijt,
Okudzsav6t6s
Bikovot, Ribakovot6s Gelmant,Elem Klimovot 6sNyikita Mihalkovot vagy
LarisszaSepityk6t,valamintkivdl6 szin6szeket:
SzergejBondarcsukot,Irina
Szkobcevdtvagy Szmoktunovszkijt,a Hamlet alakit6jdt.

A peresztrojka6s a Szovjetuni6 6sszeoml6sa
GORBACSOV_ A TANACSTALAN REFORMER

Leonyid Iljics Brezsnyev,az SZKPf6titk6ra 6s a Legfels6bbSzovjetElndks6g6nekeln6ke 1982. novemberl0-6n hosszribetegeskeddst
k0vet6enelhunyt. Egy korszak vdget 6rt. Az ut6dl6siharcok t1tje az volt, hogy k6pes
lesz-e a szovjet vezet6saz illlamgazdas6g6sszeoml6s6tmegakaddlyozni,
valamint a vilflggazdas6g6s 6ltal6bana vil6grendszer6tstruktur6l6d6s6ra
vfllasztadni. A 80-as6vek elej6rea vil6g nagyot fordult. Mindaz le6rt6kel6dtitt, ami a szovjetmodernizdci6legnagyobbteljesftm6nyeik6z1 tartozott:
mindenekel6tta hagyomdnyosnagyipar.Nyugat-Eur6p6ban
mdr el6rehaladott 6llapotbanvolt a nagyiparimunkdssdg,,sz€tsz6r6d6sa",
problematikussd v6lt a j6l6ti rendszerekvilltozatlanformdjf fenntart6sa.Kibontakozottaz
informatikai6s szimitdstechnikaiforradalom,amely6j ipardgakathonosftott
meg. A hagyom6nyosneh6zipartkezdt6kkitelepitenia perif6ri6kra.A multinacion6list6rsas6gok6s a nemzetkdziplnzintlzetek kor6bbanelk6pzelhetetlen hatalomhozjutottak. A p6nzt6kemindentmaga al6 gyfirt.Megkezd6diitt a hagyom6nyos6rtelembenvett nemzetgazdasdgok
felszdmol6ddsa,
aminekegyik megnyilvdnul6savolt az ldrn.ad1ssdgcsapda,
amelybea vil6g
orszdgainak
t6bbs6gebeleesett.
Az Eur6paiUni6, Japdn6s az Egyestlt Allamok olyan er6kdzpontokkdv6ltak a vililggazdas6gban,
amelyeketa Szovjetuni6 nemhogyutoldrni nem tudott, hanemism6t ndvekedetta ,,kdt vil6g610

rendszer"kijztrtti technol6giaiszakad6k.Mfg Jap6n6s D6lkelet-Azsiafelemelkeddseaz USA vililggazdasdgipozici6it is 6rintette, megingatta,ennek ellen6reAmerika vil6ghatalmipozici6jaa 80-as6vekbena kor6bbiakn6l is er6sebbnekbizonyult, ami elv6laszthatatlan
a Szovjetuni6e peri6dusbanbekdvetkezettmeggyengtil6s6t6l.
A vil6gpiacona szovjetmunka 6ltal6banle6rt6kel6dtitt.Ujra aktu6lislett Trockij k6rd6se:,,Mi a Szovjetuni6, 6s merre tart?"
Brezsnyevut6n a KGB elndke,Jurij WagyimirovicsAndropov keriilt a
f6titkdr posztjdra,aki megpr6bdlta fenti k6rddsrev|laszt adni.Neki ugyanis
pontosk6pevolt a szovjetuni6beliv6lsr{gm6lys6g6r6l.N6gy probl6mamegold6sdrakoncentr6lt:1. A politikai 6s gazdasdgiir6nyft6sdemokratizdl6sa
a
biirokratikus 6nk6ny 6s a bfin6z6svisszaszorftdsa
6rdek6ben.2. A Nyugat
6s a Kelet koztitti technol6giai-technikaiszakad6sntiveked6sdnek
meg6lli
t6sa. 3. A gazd6lkod6seg6sz6nekreformja: az 6nigazgat6s6s a piaci 6sztdnz6k kombindci6jar6v6n.4. Az fltalakitdsszdmitraa pdtt mor6lis tekint6ly6nek helyreilllitdsa,harc a komrpci6 6s az alkoholizmusellen, a munkafegyelemmegszildrdit6sa.
Andropov tort6nelmi 6rdemeaz volt, hogy a megfelel6kdrd6seketfel
tudta 6s fel merte tenni. Megold6sijavaslata_it
a gyakorlatbanm6r nem pr6b6lhattaki, mert hamarosan6 is meghalt.6t i{gilt nem is politikai tinftvfnya, Mihail Gorbacsovkdvette,hanemegy m6g Andropovn6lis dregebb
pdrtappardtcsik:KonsztantyinUsztyinovicsCsernyenko.Ez ut6bbi hallla
ut6n, 1985 m6rcius6bankeriilt az SZKf, KB f6titkdri sz6k6beMihail SzergejevicsGorbacsov,mint a legfiatalabbPB-tag. Ekkor volt Gorbacsov54
6ves.(Lenin 54 6veskor6banm6r meghalt.)
Gorbacsov6s tandcsad6izdmmela 60-as6vek fiatal pr{rt6rtelmislgiei,a
hruscsovi,,olvad6s"
gyermekeivoltak (Zaszlavszkaja, Aganbegjan, JakovIev).Az fj f6titk6r szeretteemlegetnia csehszlovdkreformkommunizmussal
val6 didkkori kac6rkod6s6t.Gorbacsovott folytatta, ahol Andropov abbahagyta.A peresztrojkaels6 gazdasdgiprogramj6nak,az fufinyitds,,radik6lis
reformj6nak"- ahogyanAbeI GezevicsAganbegjanis fogalmazta- alapprobl6m6jaaz onigazgatds,
a v6llalatokmunk6sellen6rz6sdnek
k6rd6sevolt.
A piaci viszonyokmegkdzelft6se
is csake probl6ma0sszefi.igg6s6ben
mertilt
fdl. Nem irdnyoztdkel6 a t6kepiacotmint a peresztrojkar€szlt, nem voltak
tervek egy szovjet t6zsde,a rlszvdnypiacvagy a kereskedelmihitelekb6l
szdmaz6profitok szdmdra.
A szocialistapiac mint a korm6ny 6ltal szabillyozott piac feladataszerint hdrom szektorverseng6s6t
kellett volna lehet6v6
tenni: az 6llami, az Inigazgat6i-sziivetkezeti
6s a kismagdntulajdonosi
szektorokat.De 6rintetleniilmaradt- legal6bbiskezdetben- a hatalomalapszerkezet6nekk6rd6se.
igy maradta ,,rossztradfci6": a peresztrojkavezdreisemtudtakszakftani
a ,,forradalomfeliilr6l" kampdnymet6dussal,
ami a 20. szdzadv6g6nterm6szetesenhamarosanbefulladt.A btirokr6ciakfvdntaa legkev6sb6a radik6lis
villtoztatflstnem l6tta bennea magahely6t.A val6sdgosforradalomt6lpedig
Gorbacsovrettegett,hiszen 6 a hatalommenedzsel6s
r6gi iskol6j6t jdrta ki.
6IL

Mihail Gorbacsov 6s Ronald Reagan Washingtonban(1987. december 8.)

P6rt6rtelmis6giv6
n6tte ki mag6t.Gorbacsova szavakemberevolt. A biirokrdciilt azonbannem lehetetta szavakkalmegmozdftani.
A biirokri{cia 6ri6si intdzmlnyrendszert1pitett ki a maga szdminaaz 6vtizedekfolyam6n.1987-bena szovjetgazdasflg\
btirokr6cia38 r{llamibizotts6gb6l,33 bssz-sz6vets6gi
miniszt6riumb6l6s tdbb mint 300 region6lisminiszt6riumb6l6s hat6s6gb6l6llt. Sok milli6 embertfoglalkoztatottahozz6vet6leg 1,3 milli6 termel6siegys6g(43 ezer dllami v6llalat, 26 ezer 6pit6si
vflllalat,47 ezer mez6gazdasdgi
egys6g,260 ezerszolgdltat6siint6zm6ny6s
tdbb mint I milli6 kiskereskedelmiegys6g).Mindez azt jelentette,hogy az
irdnyitdsnak ezen a szintj6n 6s tertletdn 17 milli6 ember dolgozott, ami
kitette a munkaer60sszl6tsz6m6nak
I5Vo-6tDe a csfcsmenedzsment
is t6bb
mint 3 milli6 f6re tehet6.
E biirokratikus betoner6dmegrendit6s6ta peresztrojkakezdem6nyez1i
6ppena munk6sdnigazgatfls
6s a glasznoszty(szabadnyilvdnoss6g)egymdst
er6sft6 hat6sait6lv6rtdk. A maga hely6n utaltunk rd, hogy az 6nigazgat6s
tdmakdrellruscsov idej6bennemcsaknyilv6nosvita tfugyavolt, mint a ,,leninista 6rdks6g" t1sze a 60-as6vek elej6n, hanemaz L96I-es XXII. pdrtkongresszus6ppena ti{rsadalmidnkorm6nyzdsban
hat[rozta meg a szocializmus megval6sit6sdnaklegfontosabbvonds6t, amelyet ktizvetlentil az
1917-esforradalomszocialista6nkorm6nyz6itradfci6jdb6lmerftettek.(Lukdcs Gybrgy 6s n6h6ny tanitvdnya,elvbardtja 1968-banszint6n ebbe az
irdnyba tr{j6koz6dott.)A XXIL kongresszuson
elfogadottp6rtprogramelvi612

leg szakftotta termel6sifolyamat,a munkamegosztds
hierarchisztikus6pftmdny6vel.Az dnkormdnyzdsfogalma az emberkiTpontrtsdgot
volt hivatva
deklardlni,amit m6g Poldnyi Kdroly is melegeniidvOztrlt.
Andropov iparirdnyitdsireformkis6rleter6szbenehheza hagyom6nyhoz
kfvdnt visszat6rni:egyfel6l a termel6i kollektiv6nakkiv6nt t6bb hatalmat
(innen Aganbegiannakmint a pereszffojkateoretikusdnakkezdetielkbtelezettslge az dnigazgati{smellett), nu{sfel6la vdllalati dndll6sdg6s az anyagi6rdekeltsdgfj rendszer6nek
meghonosit6s6t
szorgalmazta
a technikaielmaradotts6g
6s a termel6kenys6gnbvel6se6rdek6ben.Andropovn6lmindez megf6rt a ktil6nboz6fegyelmez6sikamp6nyokkal,amelyekm6g ar€gi hruscsovipolitikacsin6ldsmaradvdnyainaktekinthet6k.A kozponti irdnyfrt6spiaci riton 6s mechanizmusokkalttirt6n6 gyengft6s6re1988-t6l m6r a peresztrojkakeretei
ktizdtt tdrt6ntekkis6rletek,amelyeknekkulcsfogalmaa hozraszcsot,a gMdasdgielsz6mol6s
volt. A,piacszocializmus"e kulcsfogalmamagdbanhordoztaa kdzponti tervezdsdirektfv6inakfelvdlt6s6ta helyi 6r- 6s dsztdnz6si
politikdkkal. Ekkoriban meri.iltfel a tulajdoni pluralizmusprobl6mdja.(Az
osrszK
n6pi kiilddtteinek II. rendkfviili kongresszusa1990 december6ben elfogadtaa fold mag6ntulajdon6t
enged6lyz6t6rv6nyt.)
Ugyanakkor- a tulajdon probl6mdjdnaktisztdzatlansdga
miatt is - az
,,onfi.nanszfrozds",amely a v6llalati igazgat6knaka profit felhaszn6l6s6ban
nagy trndll6sdgotbiztositott, a termel6i lnigazgatdssal6les ellent6tben6llt,
mert a menedzsereknek
nem 6llt 6rdek6bena hatalommegoszt6sa
a dolgoz6i
kollektfv6kkal.igy a menedzsment
a kirzponti6s helyi blrokratikus ir?nyftdsi centrumokkal6s a munkavdllal6ktandcsaival,szervezeteivelegyardnt
harcban6llt. A menedzserek
az flllar.r.iktizpontosft6s
ellen a munkav6llal6kkal fogtak 6ssze,mfg a munkavdllal6kttirekvdseivelszembenaz dllamhatalom ti{mogat6sdra
szL:rnitvaapiac mechanizmusaira
t6maszkodtak.
A f6titk6r
meg sodr6dottaz esem6nyekkel.
Gorbacsovnem tudott sikereketfelmutatnia gazdasdg
ter6n,fokozatosan
kiiirtiltek az izletek, a rendszerideol6giai legitim6ci6ja6s val6s6goslehet6s6gei,tendenci6ikdzdtt a szakad6kegyresz6lesedett.
Mig a 60-as6vekben
a reformok irdnti lelkesed6s6vekig tartott, az embereksokasdgaa szocializmus megrijulds6tkonkrdt lehet6s6gkdnt6lte meg, a peresztrojkair6nti
lelkesed6sk6t-hdrom6ven beliil lelohadt.Ezt l6tva Gorbacsovel6re menektilt. Politikai sikonjelent6selmozduli{stidlzett el6, kisz6lesftettea demokratikusjogokat, a tdrsadalmiellen6rz6st.A pdrthatalom,a p6rtappardtus
hatalmr{nakdemokratizdldsa
6s ellen6rz6se6rdek6benlltrehoztik a Szovjetuni6
Ndpi KilIdbtteinek nt1zm€nyflt, M fri n6pi parlamentet,amellmek I. kongresszusa1989.m6jus25-6nn]i'6ssze,6s 6jrav6lasztotta
alegfels6 Tan6csot.
maga
Gorbacsov
szem6lyes
hatalmdnak
kib6vft6s6vel
is fog_ ,,Ugyanakkor
lalkozott, amely l6tsz6lageredm6nyesvolt, hiszena szovjetuni6n6pi ktildOtteinekIII. rendkfviili kongresszusa1990 m6rcius6banl6trehoztaaz 6llamf6i tiszts6get,s Gorbacsovotv6lasztottdka szovjetuni6eln6k6v6.Gorbacsov, szinte kezdett6l a glasznosztyszellem6ben,megszuntettea r€gi
ideol6giai tabukat,v6gre 1988-ban,sziilet6s6nek100. 6vfordul6j6nrehabi-
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litdltdk Nyikolaj Ivanovics Buharint mint a ,Biacszocializmus"atyj6t, sok
m6s forradalm6rralegyetemben.Fokozatosana reformp6rti 6rtelmisdgiek
kezdbekeriilt a sajt6 kdnyitilsa,akik azut6negy ideig - amfg 6rdektkben
6llt - val6banpluralistakdzv6lem6nytteremtettek.
A nemzetk6zik6zv6lemdnycsak 6mult a nagy v6ltoz6sokon,s taldlgattdk, hogy meffe is vezeta ,,gorbacsoviforradalom".A Nyugat szok6sszerint
k6ts6gbeesetten
6skidbr6ndultan
ujjongott,a szovjetlakoss6gnagytdbbs6ge
az
figyelte az esem6nyeket,
a nemzetivillong6sokat,a gazdasdgihanyatlilst,
viszoiires kirakatokat.Az emberekki6brdndultan6s egyrek6zdnydsebben
6s a
nyultak Gorbacsovfellengz6snektetsz6iglreteihez.A mddiadrtelmis6g
er6i
hatalmi elit optimista hangulatotsugallt, de csak a szdtforgdcsol6d6s
tdmadtakfel. A szocializmusmint gondolat6s mozgalomgyorsanperiferiz6l6dotl Ez a helyzet Gorbacsovmozgdsszabadsdgdt
a pdrton beliil leszfipr6b6lt
konzervativabb
er6i 6s a reformot
kftette. Lavftozni
az appardtus
kaotikus irdnyba elmozdft6 liber6lis-demokratikuser6k kdzdtt. Ugyanfgy
sz6delgetta keletkez6tdmegessztrdjknozgalmak6s a hatalmi elit 6rdekeinek k6pviseletek6zdtt is. Gorbacsovrigy hitte, ezeketaz lrdekeket 6ssze
szervezeteits6t a
lehet egyeztetni.M6g a keletkez6peresztrojkamozgalom
pdrton belUli rijszocialista-bnigazgat6i
frakci6t sem igyekezettmaga mell6
term66llitani. Gorbacsov6s a szovjetvezet6snem hitt a tdmegmozgalmak
keny voltdban.A tdmegmozgalmak- tal6n ez6rt is - sokfel6 dlesenantikommunista6s nacionalistairdnybafordultak.Nemcsakaz ukrajnaiRUH-r6l
vagy a balti nemzetimozgalmakr6lvan sz6,hanemf6k6ppenOroszorszdgr6l,
meahol szint6ntr{madtakspontdnmunk6smegmozduldsok,
szff6jkmozgalmak,
lyek k6s6bb,f6leg 1989-91-benantikommunista
fordulatotvettek.
Az 6llam 6s a pdrt szerepegyengiilt,a politikai hatalom ar6givezdrek
6ltal irfinyitott, antikommunistaz6szl6alatt gyiilekez6n6menklatriram6sodharmadvonal6naka kez1becsriszott6t, mig a gazdasilgihatalom az i.J'zemekbena menedzserbiirokr6cia
kez6bekeriilt. Mi semjellemz6bb,hogy a
DemokratikusOroszorszdg- a tbbbp6rti sziszt€majegydbenl6trejdtt antitdbb
kommunistaszervezet- 1990.okt6ber 20-21-i alapit6kongresszus6n
kiilddtt kdvetelte,hogy az SZKP-t sdp6rj6kle a politikai szintdn6l.
Gorbacsovj6l taktikflzotthatalmamegtartdsa6rdekdben,6m amikor strat6giai ddntdsrekellett volna elszdnniamagdt,kideriilt, hogy nincs elegend6en sz6lespolitikai horizontja,nem mert a sztr6jkol6munk6sokhozfordulni,
az elitekenbeliili szem6lyipolitiz6l6sr6gi technikilit rlszesitetteel6nyben.
Az SZKP-banis fokozatosanbfizisdtvesztette.
A Jelcin vezettedemokratikuser6k a v6ls6ggyors m6lytil6s6velp6rhua ,,demokzamosaner6sddtek.
Az I99o.jriliusi XXVIII. p6rtkongresszuson
ratikus ellenzdk" vez1rei(Jelcin,G. Popov6s mdsok)kil6ptek az SZI{P-b61.
Akkor m6r Jelcin mint az Oroszorszdgi
Ftrderr{ci6elndke(a N6pi Ki.ilddttek
L Oroszorsz6giKongresszus6n
[1990. m6jus lG-jfnius 22.1 v|lasztott6k
meg) egy6rtelmfienegy fj hatalmikdzpontfigurdjak6ntjelent meg.A kongresszus Oroszorsz6gfi.iggetlens6g6t
6s gazdasdgi6n6ll6sdg6tdeklar6lva
6t4

meghriztaa l6lekharangota Szovjetuni6f6lott. A ,,nemzetiftiggetlensdg"
kiki6lt6saezzel modelll v6lt a ttibbi kdzt6rsas6gsz6m6rais.
Borisz Jelcin, a ,,munkdspolitikus",aki kezdetbena p6rtvezet6s,mindenekel6tt a szint6n szverdlovszkiLigacsov6s Gorbacsovnagy rem6nys6ge
volt, v6giil is mindkett6juketa kommunistapdrt vezet6s6vel
6s a ,,szocializmussal"egytitt politikailag eltemette.Jelcin az antibiirokratikusszovjethagyom6ny megtestesft6jek6nt
kezdte moszkvai p6lyafut6s6t,ami6rt Gorbacsovk6s6bb,nem ok n6lkiil, 1989-ben,,balospopulistak6nt"
marasztalta
el.
Jelcin azonbanLeninnel azdszlajdna biirokratikusprivildgiumokelleni sz6lamaival nagy n6pszerfis6gre
tett szert.M6g 1989-benazutdn,,el6h(tzta"az
oroszzdszl6t,azazoroszorszdgftiggetlens6g6nek
k6vetel6s6t,6s azt hamarosana piacgazdasdg
reformjdnakvdgigvitel6velkapcsolta6ssze.
M6gis, a fordulat 6ve 1988volt, amikor az Azerbajdzs6nban
16v6,ttibbs6g6ben6rm6ny lakoss6griHegyi Karabah hovatartozilsamiatt kirobbant
fegyvereskonfliktus 6s a balti szeparatista
mozgalmakmegmutatt6k:a btirokratikus centrum m6r nemcsaka Szovjetuni6ktilpolitikai 6rdekeit nem
k6pestov6bb fenntartani,hanemnincsenelegend6erejeahhozsem,hogy a
r6gi centralista6llami struktfrdk segfts6g6velegybentartsa a vil6g legnagyobb orszdgdqamelypedigm6g a ndci N6metorszdg
t{mad6sautdn semomlott 6ssze.E tekintetbenis figyelemrem6lt6t6ny,hogy 1989.augusztus
23-r{n
a Molotov-Ribbentropp-paktum
50. 6vfordul6j6nkdtrnilli6ember616ldncak6totte 6sszeVilniusztfittinn-nat. Ezzela balti elszakad6si
tdrekv6sekegy6rtelmfien kbrvonalaz6dtak.Hogy mindebbena megvdltozottvil6gnak 6s annaka
t6nynek,hogy a szovjetvezet6smilyen sok6ignem6rtettee v6ltoz6sok
jelleg6t,
milyen szerepevolt, arr6l a kovetkez6kben
m6g leszsz6.
NEpszAVAzAs
e szovlETUNrO
FENNTARTAsAn6I
Az 6rm6ny-azeri,a griz nemzeti ftiggetlens6git6rekv6sek,a balti-orosz
konfliktusok 6s m6snemzeti-etnikaijellegfi megmozduldsok,
pogromok,kb.
200 ezer zsid6 kivdndorl6sa1990-benstb. megmutattdka kibontakoz6v6ls6g minden fontos von6sdt.A helyi-regiondlishatalmi 6rdekeknemzeti-etnikai szfnezetetdltdttek, a konzervativmfltba fordul6sa jelen gazdas6gi6s
politikai probl6m6iraval6 v6laszad6s
kdpess6g6nek
hi6ny6ttiikrozte.A.-gazdas6gi6s szoci6lisprobl6m6knenzeti k6rd6sk6ntjelentek meg, a tdrtdnelmileg 0rdkl6tt nemzetis6gikonflikrusokmaguk ald gy6rt6ka t6bbi probl6m6t, mintegy eloddzvaazok megold6sdt.szinte mindeniitt aftgi n6menklatdra kiil6nbdz6 csoportjai6lltak e mozgalmak6l6re,a legtdbbhelyen sikeriilt is az irdnyitdsta keziikbentartani. A nemzeti fi.iggetlens6g
mindenre
gy6gyszernektffnt. A politikai 6s p6rtdifferenci6l6d6s
ellen6rea kauk6zusontfli teri.iletekena csal6di-rokonitlsszefon6d6sok
meghatdroz6
szerepetov6bbrais fennmaradt.Ezek a ,,kl6nok"6ppenrigy r6fon6dtaka kommunista
p6^rtraa 70-es, 80-as 6vekben,mint ahogyan 1991 ut6n meghatilroztilka
hatalom6s a gazdasdgiforrdsokrijraosztdsdt.
TovSbbrais a rokoni ,,kezess6g" 6s a szem6lyeskapcsolatokonalapul6protekcionizmush6r6jaalkotta
a helyi t6rsadalom,,kdt6anyagdt".
Ez a hdtt1rk6s6bba szabadpiac, a pri-
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Apiacgazdavatizici6 sor6na,,maffi6sod6s"intenzfvfejl6d6s6hezvezetett.
megszildrduldsdt
segftette.
s6g mindeniitt a maffi6k gazdas6giszerep6nek
Ism6t kideri.ilt:a forr6sok6rtval6 harcbanmindig az er6sebbgy6z. Ez a
Szovjetuni6,,elmaradottabb"r6gi6i szdmira is keserfi tanulsdgulszolg6lt,
mivel az rij nacionalista-szeparatista
rendszereksem a r6gi szdvetsdgben,
sem 6n6ll6annem tudtak beilleszkednia vilflggazdasdgadott rendszer6be.
igy sema ,,premodern",iparosit6sel6tti 6llapolokhoz,sema modernit6shoz
nem kindlkozott semmilyenkdzvetlen6tmenetsem a volt szovjet Kdz6pAzsiilban,sem a kaukdzusontriliteriileteken.Ezt a fejlem6nytdemonstr6lta,
hogy a r6gi v6g6srinemzeti diktatdr6hozval6 tart6s visszat6r6snem volt
lehets6ges.
Ezt ttkrtizte Griziflban a kordbbi disszidens,Zviah Garnszahurdia gyors buk6sa,j6llehet m6g 1990 6sz6na Legfels6bb Szovjetbeval6
vdlasztdsokonelsdpr6sikert 6rt el. Enneknem mond ellent, hogy a kauk6zusontfli kdztdrsasdgokkdzel 16 milli6 lak6ja hamarosana nacionalista
szeparatizmus
esett.Itt is p6lda Grizia, amelyneka teriilet6n
,,betegs6g6be"
616dsszesnemzetis6g(osz6tok,abhdzok,0rm6nyek,azerbajdzsdnok
stb.j6r6szt)a grriz nacionalizmusnyomdsdra,,nemzetiOntudatra6bredt".A nemzeti ftiggetlens6gimozgalmakatazonbana gruz fegyvereser6k a kdztirsas6gbanmindeniitt megf6kezt6k,a komolyabb v6ront6st a nemzetisdgi
konfliktusok sor6naz oroszbeliigyi csapatokakadfllyoztdkmeg.Ezek az (tj
posztszovjetrendszerekaz elndki tekint6lyuralmirezsimek6s az etnikai-vall6si fundamentalizmus,valamint a nacionalistapopulizmussajdtoskever6kek6ntk6sziilnek6tl6pnia 21. szdzadba.
A volt szovjethatalmielitek l6nyegdben maguk ,,vez6nyelt1kle" M antikommunista,nacionalista6s valldsi
szinezetfr
, fordulatokat.
Moszkva nem tudott vil6gos 6ll6spontotkialakftani sem a balti konfliktusban,sem az azeri-0rm6nytisszecsapdsban.
Ez ut6bbi t6rs6gbengyakorjellegfi
polg6rh6borri
latilag egy etnikai
robbantki, amelyetcsak a szovjet
csapatokkdzvetlen6s er6teljeskatonaibeavatkozdsa
flkezett meg. A balti
t6rs6gbena nemzetifrontok a nemzetifiiggetlens6g,a piacgazdasdg
6s demokrdciajegy6ben a szovjet rendszer- mint ,,a balti n6pekrerder6ltetett
idegenhatalom" - megddnt6s6t
kdvetelt6k.
politik6j6t folytatta.
Gorbacsovhol az engedmdnyek,
hol a fenyegetdsek
1990.rdprilis13-6nRizskowal egyiitt ultim6tumotkiilddtt a vilniuszi parlamenthez,melynek nyom6n a Szovjetuni6r6szlegesgazdasdgiblok6d al6
vette Litv6ni6t. Mdjusbanpedig drv6nytelenitetteaz Eszt Legfels6 Tandcs
dtint6s6tEsztorsz6gdllami fiiggetlens6g6r6l.Szovjet katonai beavatkozds
t6rt6nt 1991janudrj6banVilniusban,az eredm6nytucatnyi halott, 6m a k6vetkez6h6napbann€pszavazds
mondtaki Litv6nia elszakaddsdt
a Szwjetuni6t6l, mdrciusbanhasonl6esem6nyj6tsz6dottle Lettorsz6gbanis. Aprilisban Grf;rziak6vette eztap1lddq amely azutdnGamszahurdia
emlitett antikommunista,antiliber6lis6s diktatorikusrezsimj6betorkollt. Kdzbenminden kdztdrsasdg,
Oroszorsz6got
is bele6rtve,kinyilv6nftottaszuverenitds6t
a
fbderSci6nbeliil.
volt,
Gorbacsovutols6 ellenl6p6seaz L99L m6rcius I7-i n6pszavazds
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mellettvoksolt.A balti
amelyena lakossdgtdbbs6gea Szovjetuni6fenntarti{sa
6llamokban,Gr(tziflban6s Moldov6banmegtagadtrika v6laszt6sokmegrendezdslt,6m a t6bbi kdztdrsas6gban
mindeni.itttdbbsdgetkapott a megrijitott
uni6. A szavazdson
a jogosultak80To-avett r6szt,akiknekt6bb mint h6romnegyede(76,4Vo-a)a fdderdci6 mellett szavazott,Ukrajn6bana szavaz6k
80Vo-akfv6nt a Szovjetuni6nbeliil maradni.
Mindennekellen6reekkor m6r a rendszerfelbomldsavisszafordithatatlan
volt. Egyidejfileg bontakozottki az illlamszocializmusrendszervillsdga,
a
gazdasigiv6ls6g 6s az orszdgirinyitdsanakszervezetiv6lsdga.E sokr6tfi
v6ls6gfolyamatt6lelv6laszthatatlan
volt a nemzeti k6rd6ssel6s 6ltal6bana
t6rsadalmi-nemzetis6gi
egyenl6tlens6gekkel
tisszefiigg6konfliktusokhalmaza. Az 6llamp6rtsz6tes6ben
volt, ktilonboz6tertileti 6s koncepcion6lismegfontol6sokszerintfrakci6kra6s nemzeti-nemzetisdgi
szekci6krahullott sz6t.
A r6gi btirokratikuscentralizmusszemben6llt mind a gazdasdgi
6s kultur6lis
fejl6ddsktiz6ss6gikilvetelmdnyeivel,mind a piacgazdasdg,
a szabadt6ke6raml6s ,,tdrv6nyeivel".A v6ls6glegkifejezettebbmegnyilv6nuldsaaz a k6rtilmdny volt, hogy az emberekmdr nem vi{rtak semmita r6gi rendszert6l.
Megkezd6ddtta helyi, valaminta kdzponti vezetl csoportok,hatalmi elitek
harcaa gazdasigi6s politikai hatalomijraoszt6s66rt:megkezd6ddtta rendszerv6lt6s.
Ezt a folyamatota hatalmiappar6tusok,
a hadsereg,a KGB, apdrtvezet1s
bizonyoscsoportjaimeg akart6k{llitani,6m a fejl6d6sm6r tfll6pett azona
ponton, hogy katonai puccsalb6rmilyen pozitiv fordulatot adjanakaz esem6nyeknek.Mikdzben Gorbacsova Krimben iidiilt, 1991.augusztus19-6n
(Borisz Pugo), a
a f6titkdr-elndkkdzvetlenkilrnyezete- a beli.igyminiszter
KGB elndke,(Krjucskov),a honv6delmiminiszte\ (Jazov),Pavlov minisz- sikertelenpuccskfsdrletet
terelnOk,Janajeveln6khelyettesvezet6s6vel
hajtott v6gre: a hadseregkaton6i eg6szegyszerfiennem is tudtdk, hogy mit
kellene tenniiik Moszkva utc6in. Az operett-puccsk6t nap alatt elbukott, a
lakoss6gnem t6mogattaaz AIIami Rendkivilli Bizottsdghatalomment6akci6jdt,amely a ,,rend",nem is a szocializmushelyre6llft6s6tig6rte.A Jelcin,
Ruckoj, Haszbulatovvezetteparlamentitdbbsdgkerekedettfeliil a demokr6cia 6s a peresztrojkav6delmdnekzflszlajaalatt.Ezzel a Szovjetuni6mint
6llamszdvets6g
sorsais megpecs6tel6d6tt.
Az oroszorsz6gihatalmi csoportosuldsoka szovjethatalmicentrumrov6si{rakiterjesztett6ksaj6tbefoly6sukat. A politikai er6k gyors polarizdl6d6sament v6gbe,miktjzbena lakoss6g
6ri6si tdbbs6ge6rtetlentil, ellenszenvvelvagy teljes kdzdnnyel figyelte a
hatalom6rtfoly6 6lddkl6 harcokataz elit soraiban.A liber6lis demokr6cia,
a konzervatfv nacionalizmus,a tradiciondliskommunizmuszdszlajaalatt
gyiilekezteka ktil6nbdz6 tdrsadalmicsoportokk6pvisel6i.Megjelentekaz
utcdn a sz6ls6s6gek,a feketesz6zascsoportok.Az oroszorsz6gitObbpdrtrendszerazonbancsak a pdrtok szdmilbanvolt ,,tdbb". Tdbb mint k6tezer
politikai jellegfi pirt l€tezett,de m6g a legfelent6sebbek
is legfeljebbcsak
n6hdnyezer taggal rendelkeztek.Ezek a pdrtok alapjdbana hatalmi elitek
kiil6nbtjz6csoportjainak6s nyrilvdnyainakpolitikai 6rdekk6pviseletei
voltak
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csupdn.Egyetlen ttimegpdrtl1tezett,a hamarosan6jj6szervez6d6kommunista pdrt, bi{r kommunistapdrt is l6trejdttj6 n6h6ny.
Augusztus24-6n a Moszkvdba6rkez6- tekint6ly6benmegrokkantGorbacsovlemondottp6rtf6titk6ri tiszts6g6r6l,s a Szovjetuni6Kommunista Pdrtj6tbetiltott6k,vagyon6telkoboztdk.Szilajev,Luzskov,Javlinszkij, Volszkij neve f6mjelezte az rij kormdnyt, amely mdr tiszti{n ,demokrat6kb6l" 6llt, ami azt jelentette,hogy - szakitvaaz illlamszocializmussal
- a kapitalizmusegy form6j6nakoroszorszdgimegval6sftdsdt
szolgfiljdk.
A hivatalos ideol6gidbanez a ,,piacgazdasdg",
,,demokrdcia",,,nemzet"
fogalm6vallegitim6l6dott.A puccsist6kteh6t nemhogylef6kezt6kvolna
a Szovjetuni6felboml6sifolyamatdt,haneminkdbbfelgyorsitottilk.1991.
december8-6n Breszt kdzel6ben(Belove6szkajaPuscsa)Borisz Jelcin,
az Oroszorsz6giFtiderdci6elntike megegyezettaz ukr6n 6s a beloruszelntikkel (Kravcsuk,Suskevics),hogy a Szovje,tuni6tfelsz6moltnaktekintik.
Helyette a FiiggetlenAllamok Ki)zdssdgdt(FAK) kdpzelt6k el, amely laza,
,,az egysdgesgazdasdgit6r" szempontjaitel6t6rbe 6llit6 konf6der6ci6sjellegfi struktrir|vd v6lhat.Gorbacsovelft6lte a dUnt6st,s december25-6n bejelentettelemond6s6t.A Szovjetuni6sarl6 6s kalap6csosv6r6s zdszlajdtaz
orosz trikol6r (kdk-feh6r-piros)vdltotta fel. Az dllamszocializmus
oroszorszdgbanis megbukott.
PUCCS
nSpnryArZACr6
A gazdasdgi6s politikai reform v6grehajt6s6nak
gyakorlati k6rd6seitis a
legnagyobbzfrrzavu vette k6riil. Mag6naka reformnaka fogalma is fokozatosankiiiresedett,viccek tfirgydvdv6lt. Jellemz6,hogy az 1989.decemberi
KB-pl6numon,ahol a f6 el6ad6stNyikolaj Rizskov (miniszterelnok)tartotta
a reform megval6sfti{sdnak
menetdr6l,fogalmilaga teljes z(rzavar tiikr6z6ddtt. Gorbacsov1990nyar6naz Abalkin-Rizskov-f6le
piaci vegyesgazdas6gothirdet6koncepci6t,valaminta Satalin6sJavlinszkynev6velfdmjelzett
vegytisztapiacgazdasdg
koncepci6jdt(amely megval6sul6sk6nt
mindossze
500 napotig6nyelt)pr6b6ltaegyesfteni.Mivel kor6bbi gazdasdgpolitikai
elk6pzel6sei(6rreform,az ipar irdnytdsdnak
reformja stb.)meghifsultak,ez6rt
az 6vatosabbmegold6sokat
helyezteel6t6rbe:nem akartsemrobban6st,sem
visszafordul6st.
Ezen a ponton ddnt6v6 v6lt, hogy a nagyhatalmak,mindenekel6ttaz
Amerikai Egyesiilt Allamok 6s az egyesi.iltN6metorsz6gnyom6samilyen
irdnybatereli a fejl6d6st Oroszorszdgban.
A NemzetkdziValutaalap(IMF)
szak6rt6ia kelet-koz6p-eur6pai
6talakul6stsokatfg6r6 modernizdci6skfs6rletk6ntszeml6lt6k,amelyalapj6banaz 6 neoliberdlisgazdasdgpolitikaistratdgidjulcnakfelelt meg.E,zta receptetoroszorszdg6s a szovjetut6d6llamok
szdm6,rais l6nyeg6benalkalmazhat6naktekintettlk. Ezek a plnzngyi k6r6k
csillapithatatlanulhittek (vagy 6rdekektikben6llt hinni) Kelet-Europavonatkozilsdbanis a piaci mechanizmusok
amak6pess6gdben,
hogy azokmegoldjdkaz
osszesl6nyegesgazdasdgi
probl6m6t.Apiaci er6k spontaneitdsdnak
k6sz6nhet6en6sszeoml6
dllamiv6llalatokmint a verseny,,tisztit6"folyamati{nak
6sszerfi
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IMF-n626konzekvenci6jajOttek szdmitflsba.A monetarista-neoklasszikus
pont az oroszorszigihatalmi elitek kdr6benis n6pszerfivolt, mert megfelelt
a gazdasdgi6s politikai hatalomjelent6s mdrt6kfi ,,6tment6s6neK'.
rendszerbukdsa- al6A Szovjetuni6felbomldsa6s az flllamszocialista
hfizva a kiils6 felt6telek l6nyegesszerep6t a bels6 gazdasilgi6s politikai
v6ls6gn6lkiil, a szovjethatalmi elitek ktizvetlenr6szv6telen6lki.ilnem tijrt6nhetettvolna meg. A Szovjetuni66s az illlamszocializmus6sszeoml6sa
m6lyen tisszefiiggdttazzal, hogy a hatalmi elitek a vilflggazdasdgraval6
korldtozatlannyit6s mellett dbntotteksaj6thatalmipozici6ik, luxusfogyaszt6suk meg6rz6se6s az flllami tulajdon fttldtti ellen6rz6s6r0kletess6t6tele
(mag6nosft6sa,
privatizillilsa)6rdek€ben.A szovjethatalmi elit ddnt6 csoportjai 6s a nemzetkozihatalmi 6s pdnzcentrumokkiegyez6seegy 1990.
decemberidokumentumbannyerte el koncepcion6lisformdjdt.
A Hetek 1990.jfliusi houstoni csticsdrtekezletdn
kezdem6nyeztlkegy
egysdgestanulm6ny,koncepci6elk6szft6s6ta szovjetuni6belireformfolyamatok t6mogat6s6ra.
Eszerinta NemzetkdziValutaalap,a Vildgbank,az Eur6pai Egyilttmfikiiddsi6s Fejleszt€siSzervezetstdbjai, valamint az EBRD
elnbk6nek tan6csad6ik6szftettekegy tanulm6nyt,amely a szovjet rendszerv6lt6stulajdonk6ppeni,programja" lett, amelybena nefizetkOzik6zdssdgvezet1csoportjai6s a szovjetvezetdsmegtal6ltaa modusvivendit.
A dokumentummegjeldlte a legfontosabbint6zked6seket,amelyek a
gyors 6ttdrdst el6id6zhetik:6rliberaliz6l6s,dereguldci6,az orosz piacok
megnyitdsaa ki.ilfttldi t6ke el6tt, a t6ke szabadi{raml6sa,az illlami tulajdon
gyors denacionalizillflsa,
privatiz6l6s.A dolgoz6i6s munk6stulajdonfelsz6mol6sa,a mag6ntulajdonkiz6r6lagosuralma.Vdgiil is ez a tanulmdnyszolg6lt ,,modellk6nt"a szovjetrendszerv6ltdsgazdasdgikoncepci6jaszdmdra.
Mdr az 1991.augusztusipuccs utAnaz 6llamhatalommeggyengiil6s6nek
m6rt6k6bena menedzserbiirokr6cia,
a v6llalati igazgat6kegyszerfenkil6ptek
az illlami ellen6rz6sal6l. Meglep6ensz6leskdrdkbenelterjedta ,,kett6skdnyvel6s"az illlami v6llalatokndl,ami elleplezte:az illeg6lisaneltulajdonitotttermdkeka feketepiacrakeriiltek, vagya megnem termeltterm6kek6rtpr6miumot
fizettek.Az igazgat6k,a menedzserek
kozdttegy kiterjedtinformdliskorporatfv
h6l6zatjdtt l6tre, amely a peresztrojkaidej6n borult virdgba,amikor az 6llam
szerepemeggyengtilt.
Ez ah6l6zatkdz6pszintfi
hivatalnokokkal
fon6dott6ssze.
Az igazgat6k,menedzserek
nyiltan a tulajdonos,vagyisaz 6llamellen fordultak. 1991augusztus6ban
a kor6bbitulajdonos,vagyisa szovjet6llambuk6sa
ut6n 6k maguk illltak az 6llam hely6re: igy az irdnyitds6s a tulajdon egy
k6zbekeriilt. Mig kordbbanilleg6lisandolgoztaksajdtzsebre,most ezt tulajdonk6ppenlegdliss6tehett6k.M6g a liber6lisJavlinszkijis fell6zadt,mert
nemezt,,amaffi6z6 kapitalizmust"tervezteel mint a liber6lisreform c6ljdt.
Ok ,,val6sdgos"tulajdonosbangondolkodtak,aki nem magi{nakprivatizill,
hanema piacon megvdsi{rolj
a a r€szvdnyeket.
A val6s6gbaneffe csupi{na
hazai ,,invesztfci6sint6zetek,"valamint a kUlfdldi t6ke, a pdnzint6zetek6s
a multinaciondlistdrsas6gok6ltal6banlehettekvolna alkalmasak.Az igazgat6k a teriileti-6llami egysdgekkelktiztjsenbirtokolt6k a rdszv€nyektObb-
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Tengerdszgyalogosok
kommunista
tiintet6se
a Nyevszkijsugdniton
(1991.november
7.)

slg€L Az fij 6llam azonbannem tett kis6rletetaz ellenfirz€skiterjeszt6s6re,
sdt az 6j hivatalnoki szem6lyzetellen1rz6sreis alkalmatlanvolt, mert felk6sztletlen6s tanulatlan,a kdztdrsas6gokban
pedig m6g rosszabba helyzet.
Az rin. sokkterdpia,amelyetSachsamerikaikdzgazddszktizvetlenellen6rz6semellett pr6b6ltakki, Oroszorszdgban
teljes cs6dhdzvezetett.Egyedtl
az igazgat6knak,a menedzsmentfjtulajdonos r6sz6nekkedvezett,akik a
deregul6ci6legk6vetkezetesebb
hivei voltak.
Aprivatizdci6 semrigy alakult, ahogyana ,,demokrata"menetrendszerint alakulniakellett volna. Oroszorsz6gban
6s Ukrajn6banis a Kelet-Eur6p6banj6l ismert elj6r6sval6sult meg: a c6gekprofitdbilis r6sz6nekprivati
z6l6sa,a t6bbi tudatost6nkret6tele.Oroszorszdgazonbanm6s szempontb6l
nem hasonlfthat6a kis kelet-eur6paiorszdgokhoz.Egyt1sztOroszorsz6gban
az fij magdntulajdonosok
m6g kev6sb6tudtak az ,,fijj66pnl6"6llamt6l fUggetlenedni,mint Kelet-K6z6p-Eur6p6ban,
m6sr6sztOroszorsz6gban
nem lehetett puszt6naz exportdgazatokra
alapoznia gazdasigot.Nagy volt a privatiz6ldssalszembenaz ellen6ll6s,j6llehet Gorbacsovm6r 1990-benennek
hfv6iil szeg6ddtt.A kommunistapfut kill6nbiiz6 f6rumain azonbanm6g
1991-ben(!) is vonz6 koncepci6katvitattak meg, felt6telezveegy olyan
privatizilci6t,amelymegfelela gazdasdgi
dsszerfis6gnek
6s hat6konys6gnak,
a szocidlisigazs6goss6gnak
6s a j6l6ti ell6tdsoknak.
A KB Szoci6lis6s GazdasdgiAlland6 Bizotts6ga1991.m6jus 17-i hatdrozatflban
elemezvea k6620
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Az ellentUntet6k
a KGB szEkhdza
el6tttartottistentiszteleten
(1991.november
7.)

z6ss6gitulajdon 6s a magdntulajdonkiil6nbdz6form6inaklehet6s6geit,vegs6 tisszegz6sdben
megdllapftotta:,,A tulajdon dllamtalanftAsAt
al6 kell rendelni t6rsadalmunkmegrijuldsdnak
6s a dolgoz6k6rdekeineka szocializmus
keretei k6z6tt." Ezek az elkdpzel6seka privatizdci6 tdrsadalmiellen6rz€s1b6l,a t6rsadalmi6s termel6sikollektfvdk prioritds6b6lindultak ki, hivatkozvaa Szovjetuni6elndk6nek,Mihail Gorbacsovnak
1990.m6jus 19-i
rendelet6re6s a szovjettdrvdnyhozis,,A tulajdonr6l" sz6l6 t6rv6nyeire.Az
dllami tulajdon sz6leskdrdnekfenntartdsamellett a kdzdss6gi-kollektfvtulajdonform6katr6szesitetteel6nybenaz SZKPKB 6s KEB 1991.6prilis 25-i
hatdrozatais. A privatizici6s folyamatbana munkahelyikollektfv6k 6s a
szakszerv
ezeteksz6les r6szv6tel€t,,irtdk el6".
Ugyanakkora val6s6gos6nigazgat6ivdllalatokmegteremt6s6re
a kdzvetlen termel6krdsz6r6lkev6skomoly kfs6rlett6rt6nt.Itt nem egyszerfienjogi
vagy politikai okok miatt llteztek probl6mdk,amelyeketa vezet6hatalmi
szervektudatosanis keltettek.Sok sz6z,s6t sok ezer olyan v6llalat lfltezett,
amelyekn6la t6ke nagyobbr6szta dolgoz6k6.Ezek az egykori b6rbe adott
vdllalatok,amelyeketa dolgoz6kaukci6konkiv6sdroltakaz fin. kis privatizdci6, valamint az itn. nagyprivatizdci6 sor6n,ahol az egykori kolhozok 6s
szovhozokvdltak t6ketulajdonosokkd,
nem v6lhattakk6ztiss6gitulajdonn6.
Ugyanis csak nagyon ritka esetbenval6sult meg a dolgoz6k ellen6rz6sea
vdllalat vezet6sefelett vagy legal6bba d0nt6sekben
val6 gyakorlati rdszv6-
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tel. A val6s6gbanaz ellen6rz6saz adminisztrfici66s a menedzsmentkezdbe
ment 6t, az esetektdbbs6g6benmaguk v6s6rolt6kmeg a r6szv6nyeket
er6senleszorftott6rakon.Az oroszlakoss6gtradicion6liskonformizmusa,
a ,,t6megekap6ti6ja"nem 6sztiin6ztea termel6ket az 6n6ll6,6ntev6keny
A lakoss6g
a termel6si6nigazgat6smegval6sftdsdra.
megmozduldsokra,
politikai kif6rad6sa az ij hatalmi tlnyezlk 6s az ,,rtj oroszok" (l6jgazda'
gok) kez6rej6tszott.Ugyanakkora vdllalatok t6rsadalmi6nigazgat6ielhogy komoly kock6len6rz6seir6nti passzivitilsazzal is magyar6zhat6,
a munkahelyelveszt6val6 6sszeiitk6z6s:
zatokkal jdrt a menedzsmenttel
kdriilmdse kbzvetlenlehet6s6g
96 v6lt, ami a ndvekv6munkan6lki.ilisdg
nyei kdzdtt a csalddeltart6s6ttettekock6ra.

BORISZ|iHNJ,}SX$iH#1"HT?::iDIKAJA
A dolgoz6k szimp6ti6j6tmegszerczniazonbancsakjogaik v6delm6velvolt
hogy m6g az antikommunistaszervezetek
lehets6ges.Ezzel magyardzhat6,
jogait
hangsrilyoztdk,L993-ignemigenbesz6ltek
is a dolgoz6k tulajdonl6si
a politikai szervezetekarr6l, hogy a mag6ntulajdonuralmddrtharcoln6nak.
199I-L993 -ban az oroszorsz6giparlamentip6rtharcokk6z6ppontj6ban kdt
illetve a kilIfdldi tdkdhez
k6rd6s 6llt: a pivatizdci6, a tulaidondthelyezds,
val6 viszony.A kdt k6rd6smbgdtt t6rsadalmidrdekharcokis meghfiz6dtak.
Egyfel6l ahazaitulajdonososzt6lyok6s rdtegekkialakuldsdnakbels6ellentmond6sai,nevezetesenaz, hogy a n6menklatrira6s az illlami biirokrdcia
mely frakci6i ellen6rizzdkakordbbi dllami tulajdont.Ezen er6k rijraform6lt6k magukatanlpgazdasdgiilgazatok6s a hagyom6nyosbiirokratikusstruktfrdk szerint:az energ\alobbi,a katonai-iparikomplexum,a bankvil6g stb.
M6sfel6l az elltenbeltili harcokatbefolydsolta,hogy kiil6nb6z6,f6leg kommunista csoportokkomolynak l6tsz6 tdrsadalmit6mogatottsilggalitjdt kiv6nt6k 6llni a tov6bbi privatizdci6nak6s a nagyhatalmak,a kiilfdldi t6ke
Ez a tdrekv6sbizonyosfjtulajdonos csoportokoroszorsz6git6rnyer6s6nek.
nak is 6rdek6ben6llott. Ezek ugyanisegyfajtakonkurencir{tldttak a ktilfbldi
t6k6ben,6s f6lt6kenyentekintetteka gyorsaner6s6d6hazaifj monopolcsov6grehajt6hatalomra,
portokra6s bankt6k6re,valaminta veliik szdvets6ges
amely ezer szilllalk6t6dittta nemzetkoziplnzigyi 6s hatalmi struktrir6khoz.
Jelcin 6s a demokratdkalaplilbanennek a bonyolult blokknak a politikai
kifejez6d6s6v6transzformr{l6dtak.A parlamentbena hazai 6rdekelts6gfi
vagy/6sa ,,nagyosztozkod6sb6l"kimaradt vagy perif6ridraszorult fjtulajszervezt6kmeg magukat.Ez
donos,hivatalnoki 6s n6menklatfra-csoportok
egy olyan politikai blokk volt, amely a r6gi, hithfi kommunistdk,a neoszt6jelentette.
linist6k, a baloldali 6s nacionalistaer6k heterog6nszdvets6g6t
a
A politikai zsurnalizmusnyelv6n a ,,k6t tdbor" egyfel6l ,,neoliber6lis"
nyugatos,,modernizici6"er6it, a ,,komprddor" tijburzso6elkdtelezetts6gfi
zi6t 6s ahozzdjukkapcsol6d6szoci6lisr6tegeketfoglalta mag6ban,m6sfel6l
zdsza ,,nemzetikommunista"tdbort,amely a Szovjetuni6vissza6llftflsdnak
tiirekedett.
laja alatt - szavakban- a r6gi rendszervissza6llft6s6ra
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Jelcin v6laszt6si
tdnca

A r6gi rendszervissza6llft6siiravonatkoz6 illlitds azonbanlegfeljebb a
tdmegb6zisravonatkozhat,hiszen a parlamentier6k vezlrei k6z6tt a k6t
legbefoly6sosabbember, Ruckoj t6bornok 6s Haszbulatov,Jelcin legodaad6bb tdmogat6i6s a legkitart6bb,,rendszerv6lt6k"voltak 1991 augusztus6ban.Ennek a hatalmi csoportosul6snak
a pozici6it nagyon meger6sitette
az a t6ny, hogy 1991 utdn a gazdasilgihanyatldsm6g ink6bb felgyorsult,
oroszorsz6gad6ss6gan0vekedett,a kulfoldi t6k6nekadott kedvezm6nyek
ellendrenem n6tt a kulfdldi t6keberuh6z6sok
ardnya,s6t 19906s 1994k6z6tt mintegy 30 millidrd doll{rra tehet6a nyugatraki6raml6 t6ke.
A privatizdci6 lef6kez6ddtt,a parlamentvonakodotta valutaalap 6ltal
javasolt kdlts6gvet6stelfogadni,ami rijabb 6letszinvonal-rontdst
jelentett
volna. Ilyen 6rtelembenJelcin 6s a moszlataiFehdrHdz vitdja a nemzetkOzi
t6ke 6s az oroszorszdgitirsadalomnagy tdbbs6g6nek
6rdek-0sszeiitk6z6s6t
tiikrdzte.Tril oroszorsz6gkatonai6s politikai jelent6s6gfin,a multinaciondlis ti{rsas6gok6s p6nzcsoportokalapvet6gazdasdgi6rdekemindenekel6tta
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6s 6lf6ldtti r6szlegesellen6rzdsmegszerzdse
volt szovjetnyersanyagkincs
fakad6 rijabb terjeszked6silehet6s6gek.
talilbana tulajdon6thelyez6sb6l
el6tt az utols6 akad6lyokat
gyakorlatimegval6suldsa
A teljes rendszerv6lt6s
Borisz Jelcin brumaire 18-dja, modern id6szdmit6sszerint 1993. okt6ber
4-6je rombolta le.
hogy Jelcin gyakorlatilag
A vita arra a pontrajutott 1993 szeptember6ben,
a demokratikusan
tdrvdnyenkiviil helyeztea N6pi Kiilddttek Kongresszus6t,
megv6iasztottparlamentet,am;ly az elndki hatilom utols6korl6tja volt. Am
mind Jelcin 6s k6rnyezete,mind nyugati t6mogat6ikpontosantudt6k, hogy
az oroszorszdgikapitalizmus
a politikai er6k szabadj6tdka eset6n,,megszervezhetetlen",6ppenrigy, ahogyana f6lperif6ri6nl6v6 orsz6goktdbbs6g6ben
az lenni szokott.Az IMF 6s a nyugati hitelez6k 6ltal6banis a rendcsin6lds
esetdnrijabbhitelekkel
tdmogat6s6r6l
biztosftott6kJelcint,s6t a rendcsindlds
1rkezett.
kecsegtett6k.Az orosz ,,liberdlisforradalom" rijabb szakaszdhoz
a
kdpvisel6ket
1993. okt6ber 4-6n Jelcin fegyvereser6szakkalszltzavarta
6s harckocsikkalltlvette a parlamentet.Tdbb sz6z sebesiilt6s halott tanriskodottarr6l, hogy a modernBonapartesem b6nik finomabbanellenfeleivel, mint az el6z6.
Ezt k6vet6enmdr semminem 6llt Jelcin ftj6ban, megsziintettea szovjet
ami egyrittal azt is
rendszert,6s decemberrekiirta a dumav6laszt6sokat,
megmutatta,hogy a tdrv6nyhoz6hatalom szerepe- nev6hezm6lt6ansok szempontb6laz 1917-esforradalomellttipozici6ba keriil. Az elndki
fel6 mutatottaz a t1ny,hogy az rij v6laszt6sorendszermegszil6rduldsa
kon m6r nem ,,balr6l", hanemjobbr6l pr6b6lt6kJelcint ,,el6zni", ami a
nagyoroszsoviniszta,birodalmi 6br6ndokatkerget6politisz6ls6s6gesen
kus, Zsirinovszkij'siker6benmanifesztdl6dott.Am a l6nyeg, Oroszorszdg
6s a prigazdasdginyitotts6ga,a kiilftildi t6ke befolydsafennmaradhatott,
v atiz6ci6folytat6dott.
A szizadvdgiOroszorszilga gazdas6gi6s szoci6lishanyatl6sk6p6t mutatja, mikbzben a hatalmi 6s gazdas6gielitek, 6rdekcsoportokelmeriiltek
Az illlami 6s mag6ntulajdon,a t0rv6nyess6g6s a
bels6 csati{roz6saikban.
bfin6z6skdzdtt csak keskenyhat6rokl6teznek.Ezt a rendszerthivia a kiizEnneka rendszernek
nyelv,p6menklatfra-" vagy,,maffia-kapitalizmusnak".
tiszteli
az l6n.magaskula kultrir6ja sajdtsdgosan
agressz(v,amely kevdss6
trir6t 6s fzl6svil6got.Az 6llamszocialistakulturdlishagyom6nycsaknemh6t
6vtizedestdrt6neteldnyegdbenhivatalosanad actakeriilt. Az rij ,,t6megkultrira" szinteegyik napr6l a m6sikraa nyugati ,,utcaikultfra" feliiletes 6tv6tel6vel helyettesft6ddtt:a szexizmus,az er6szakkultusza.Egy oroszpolitol6gus fgy jellemeztea megformdl6dottrendszerkulturdlis arculat6t:,Ez a
nyiltan
napjainkbanOroszorszdgrak6nyszer(tett>kultrira<6s >6letforma<<
fooszt6lyjellegfr;ez a gazdag,agresszfvbe6llitottsi{gti,sportos-katon6s,
korl6tolt rijtulajdonosokkultfgyaszt6scentrikus,
6lszent,6rtelmis6gellenes,
a betea szeg6nyeket,
r6ja, akik dsellens6giiknek
tekintik a b6rmunkdsokat,
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geket6s a pacifistdkat,a kollektivizmushfveit, a szabadgondolkod6kat
6s a
fiiggetlenalkot6kat,akik a 18-19. szdzadklasszikuseur6paikultrirrddnak6s
a 20. szdzadbaloldali avantgdrdjdnak
6rtrkdsei."
Ennek a ,,kultfrdnak" felel meg az rij rendszerteljesitm6nyek6nt
is 6rtelmezhet6hanyatl6kultur6lis 6let 6s a gazdas|gb6keid6benpdlddtlan6sszeoml6sa,melynek 6llapot6tj6l tUkrOzika szfirazadatok.A kultfra 6llapot6t
6rz6keltetnilehet a legn6pszenibb6s a legpreferdltabbkultur6lis 6gazat,a
mozi, a film, illetve a filmmfiv6szethanyatldsdval,
amelynekoka nem egyszerfiena televizi6 6s a video n6pszerfiv6tdteldvelmagyndzhat6,hanema
kibontakozotthanyatl6s6ltal6noskdvetkezm6nyeivel.
1983-banaz Oroszorsz6gi Foderdci6ban2700 mozi 6s 80 000 filmklub mfikdddtt, melyekben
abszohittdbbsdg6benszovjet filmeket mutattakbe. A jelzett esztend6ben
mintegy2600milli6 n6z6l6tta ezeketa filmeket. 10 6vvel k6s6bb,1993-ban
m6r csak 250 milli6 n1z6liltogatottel a megmaradt1600moziba. An€z6k
sz6matehit 907o-V,al
csdkkent.1995-reez a sz6m- 1983-hozviszonyftva34Vo-ra esettvissza.A bemutatottfilmek tekintet6benis tot6lis 6trendez6d6s ment v6gbe: 1994-benminden 100 filmb6l 74 amertkai,14 eur6pai6s
csak 8 volt oroszvagy a kordbbiszovjetkdztdrsasdgok
filmje. A fiatalabb
6s iskol6zatlantdmegeketragadtamagdvalaz amerikaifilminv6zi6. A t6v6n€z6k kdrdbenk6szitett 1994-esfelm6r6sszerint a legkedveltebbfilmek a
szovjetperi6dusfilmdr6mdi 6s kom6di6i.M6gis, az oroszfilmipar nem versenyezhetetta szabadpiacon az amerikaival.Egyszerfienmegv6slrroltdkaz
oroszfilmpiacot,aminekstruktur6lis6s gazdasdgiokai mag6bana szovjet
rendszerv6lt6s
term6szet6ben
keresend6k.
Erdemesmag6r6la gazdasdgr6l
is n6h6nyjellemz6 adatotviizolni, amelyek vildgosandemonstrilljilka kialakult helyzetval6di tendenci6j6t.
Re6lindex
1989=I 00

Evi v6ltozds
7o-ban

I 990 t99L r992 r993 r994 r995 I 990 1,991r992 r993 r994 r995
GDP
9 8 , 0 93,r 79,6 72,7 63,5 6L,3 -2,0 - 5,0 -r4,5 8,7 - 1 5 , 0 3 , 5
Ipari 6sszterm6k 99,9 91,9 75,2 64,5 5 1 , 0 49,5 -0,1
8,0 -r8,2 -r4,2 -20,9 3,0
Mez6gazdasdgi
osszterm6k
Gabona
Attati termdkek

96,4 92,1 83,3 80,0 70,4 64,8 -3,6 - 4,5 - 9,5 - 4,0 -r2,0 8,0
92,4 92,8 87,8 85,I 76,6 72,8 -7,6
0,4 5,4 3,0 -10,0 5,0
-t.2
9 8 . 8 9r.6 80.8 76.7 66.7 5 9 . 1
7,3 - 1 1 , 8 5,8 -13.0- l 1 , 5

Osszberuh6z6s
6116t6k6ben 1 0 0 , 1 84,6 50,8 M,7 32,6 28,0 0 , 1 -15,5-40,0 -r2.0-27,0 -13,0
Befejezett
lak6s6pitds
87,6 70,1 58,9 59,0 54,3 59,7 -12,4-20,0 -16,0- 0,2 8,0 -10,0
Tehersz6llit6s
95,7 88,3 67,5 73,0 55,9 50,3 - 4,3 - 7,7 -23,6 8 , 1-23,4 -10,0
KiskereskedelemTI2,O 108.4103.5105,5105,697,2 L2,0- 3.2 4,5 1 . 9 0 . 1 - 0,8

Az 6vi 200 szazal1kotmeghalad6infl6ci6 mellett a regisztrdltmunkan6lktilisdg a gazdasdgilag
aktfv populdci6 sz6,zal6kdban
kifejezve - 1995.ok-
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t6beri adat szerint- ,,csak"2,6To-ot6rt el, az ILO (ENSZ Munkaiigyi Hivatala)adataiszerintez a szdmmeghaladtaaT%o-ot,ami Szlovdniamintegy
l4%o-osvagy Magyarorczig IU%o-osardnydhozkdpestm6g mindig a ,,fejletlens6g"kifejez6d6sevolt. A havi iltlagb€r1995egyesh6napjaibanmeghaladtaa I20 doll6rt, ami valamivelmagasabb,mint a bolg6r b6rek 6tlaga,
6s n6mileg alacsonyabb,mint a rom6niai,de alig valamivelt6bb mint egyharmadaa cseh6s magyarb6reknek,a szlovdnb6rekpedig az oroszb6rek
kb. hatszorosdt
teszik ki. A hal6lozdsirdtarosszabbod6sa
d6bbenetesk6pet mutat. A hdborfsr6gi6katnem sz6mitva,az 1985-90-eshal6loz6sistatisztikdkhozk6pest 19906s 1995k6ztitt k6zel 700 ezer emberrelttibb halt
meg, mint az el6z6 6t esztend6ben.
Ennek t6rsadalmikdvetkezm6nyeegyfel6l az volt, hogy a pespektfv6tnem l6t6 sz6leslakoss6gitOmegekelfordultak a politik6t6l, m6sr6sztrijra komoly t6mogat6sratett szert az OroszorszdgiKommunista P 6rt.
Ebben a helyzetbenL996 tavaszdn-nyardn,
az eln6kvdlasztdsiperi6dusban a nemzetkdzihatalmik6zpontok,szemdlyesen
KohI kancelldr6s Clinton
amerikaieln6k, valaminta nemzetkdzip1nzintlzetekvett6kk€zbe6s finansziroztdka srilyosbetegJelcin kamp6ny6t,aki dnmagdnkiviil gyakorlatilag
senkit nem is engedettbe az eln6kjel0ltekkdztil a kdzponti m6di6ba.Ilyen
kdriilm6nyek ktiz6tt is a kommunista Zjuganov, a legSelent6sebb
ellenzdki
elnbkjeldlt a szavazatokttibb mint 40%o-6tnyerte el. A f6titk6r l6nyeg6bena
,pemzeti kommunizmus"egy konzervatfvv[Tfajdtkdpviselvealapjdbana ,,birodalmi nosztalgia" hagyomr{ny6ra6pitett. Elutasitottaa 20. szdzadminden
eredetibaloldaligondolau{t.
Egyfajtaszoci6ldemokrata
elk6pzel6st
tett mag66v6
a ,,vegyestulajdonra6piil6 pluralistatr{rsadalomr6l",melyet egyhazi-vall6si6s
nacionalistaeszmeis6ggeleglszitettki. E zavarosgondolkod6sm6d
kifejezteaz
Osszeomlott
oroszorsz6gi
baloldalszellemi-politikai6llapotr{t.
INTEGRACI6
VAGYALARENDELdDES?
OROSZORSZAC
TZ UTEVNZNNO
KUSZOBEN
A peresztrojkakezdemlnyezii nem vetettek sz6mot azzal, hogy a 80-as
6vekbenv6g6rvdnyesenbefejez6d6ttegy alapvet6fejl6d6si ciklus a centrumorsz6gokban,
amely dvtizedekiglehet6v6tette a keynesianus,j6l6ti 6llamok" l1tezdsdt.Nem igaz6nvetettekszdmotazzal sem,hogy a Szovjetuni6
gazdasdgifellendtil6seis a 70-es6vek k6zep1ig- legalilbbr6szben- 6szszefiiggdsben6tlltaz in. Kondratyev-ciklusfelfvel6 szakasz6val.K6s6bb a
szovjetvezet6sa Kelet 6s Nyugatk6zdtti technol6giaiszakad6sndveked6s6t
saj6t,,vil6grendszere" versenyk6pessdg6nek
csdkken6s6velmagyardzta
ugyan,de nyilv6nval6annem 6rtett6k:a protekcionistakorszakkalszemben,
amely a sztdlini-hruscsovigazdasdgi6s szoci6lisfejl6d6ssel,az utol6r6 iparosft6smoderniz6ci6steljesftm6ny6velfgy vagy l6gyigazoltamag6t,a 70-es
6vek v6g6t6l az exportorientdlt gazdasdgfejl6d6s
korszakaa nemzetgazdasig
hagyomdnyosrendszer6nek
v6gdt jelezte.A multinaciondlist6rsasdgok6ltal
diktdlt piaci versenyfelt6telek
kedvez6tlenebb
feltdteleketjelentetteka Szovjetuni6 szdm6ra,mint az 6llamkapitalizmuskeynesidnuskorszaka.Nem le626

hetett rigy hozzijutni a nyugati technikai 6s technol6giaivfvmdnyokhoz,
hogy a multinaciondlistdk6t ne engedj6kbe a szovjetpiacra, ami egyfttal
term6szetesen
azt a kock6zatotis jelentette,hogy az ott uralkod6pozici6ba
jut. A protekcionizmus6s 6ltal6banaz illlamszocializmuseglsz villsdgaa
szovjet vezetflk kdr6ben m6r a 80-as 6vek elejdn az eur6pai6s amerikai
centrummalval6 b6k6smegegyezds(enyhiil6s,b6k6segym6smellett 6l6s)
lehet6s6g6tval6szfnfisitette.S b6r az exportorient6lt,vil6gpiaci alapri ,,integrici6" a Szovjetuni6,illetve a posztszovjett6rs6g szdmdranem kin6lt
kedvez6bbalternatfvdt,nem 6llt rendelkezlsreett6l elt6r6 strat6gia.Gorbacsov ,,Eur6paHdza"vagy ,,a vilflgcivilizdci6baval6 visszailleszked6s"
ideol6gi6ja 6ppen az alternativdvalval6 redlis szembendz€s
hi6ny6t mutatta.
Gorbacsovtudta6s 6rtette,hogy a Szovjetuni6az USA-val folytatott katonai
vet6lked6stelveszftette.
Gorbacsovmeg6rtette,hogy a Szovjetuni6mint szuperhatalom
megszfint
l6tezni, 6m csak k6s6n &z6kelte a pozici6vdltoz6sigazi konzekvenci6it.
Abalkin, a gazdasdgireform atyja 1995 tavaszdnrigy v6lte, hogy Oroszorszdg gazdasdgiteljesitm6nye,f6leg a nyersanyag-kitermel6s
folotti rendelkez6sr6szbenaz ad6ss6gtdrleszt6s
fej6bendtmegya kiilfdldi t6ke kezdbe,
aminekgeopolitikaijelent6s6g6tkolosszdlisnaknevezte.Tiz 6vvel kor6bban
Gorbacsov,,rij gondolkod6sa",ak6rcsakmindenkor6bbi szovjetreform, abb6l indult ki, hogy a Szovjetuni6mint vil6ghatalomversenybenmaradhasson olyan vet6lyt6rsakkalszemben,amelyekegyiittesenmind gazdas6gilag,
mind katonailagOsszehasolfthatatlanul
nagyobbpotencidltk6pviseltek.De
az USA egyediil is nagyobb gazdasdgihatalomvolt minden id6ben,mint a
Szovjetuni6,nemhogyOroszorszdg.
Gorbacsovv6giil is at€teta nemzetkOzi
t6k6vel val6 kapcsolatokratette, s Jelcin is ezt a hagyom6nytfolytatta.Ennek megnyilv6nul6savolt az exportdgazatok
fejleszt6s6nek
minden6ronval6
er6ltet6se6s a hagyom6nyosszovjetdllami ipar l6nyeg6benvett felsz6mol6sa.Gorbacsov6s Jelcin egyenesen
a nyugatit6kdt6l vdrtdka lakossdgjobb
ellfltdsdt,pedig a fejlett orszdgokbana j6l6ti dllamokkiad6sainaklefarag6sa
mdr a 80-as6vekbenkiterjedt folyamatr6szevolt.
igy a Szovjetuni6vililfgazdasigba6s 6ltal6banvildgrendszerbe
val6 integr6l6d6sdnakkdzeli perspektfv6inem lehettek r6zsaszinfiek.Igaza volt
Jerry Houghnak,az ismert amerikai szovjetol6gusnak:
m6r Brezsnyev6s
Gromiko sem tekintette geostrat6giai6rdeknek,hogy Eur6pdt Amerikdt6l
elvdlassza.Ez magdbanfoglalta az E,ur6pdhozval6 ,psatlakoz6s"6hajdt,
amely mi{r bizonyos 6nelembenBrezsnyevalatt formdl6d6 gondolat volt,
mindenekel6ttaz iszldm terjed6 hat6s6valszemben.Az orosz vezetdksz6mdraaz azsiaikdrtya ink6bb taktikai sfkonvolt fontos a Kfn6val val6 konfrontdci66ta. Nem v6letlen,hogy Gorbacsovvolt az els6 f6titk6r, aki 30 6v
utdn elldtogatotta kinai f6v6rosba.
Ez az eur6pai orient6ci6a fegyverkezdsiverseny €vtizedeialatt mindink6bb behatolta szovjethatalmi elit 6s a politikai biirokrdciagondolkodds6ba.A nagyhatalmitudat 6s az ,,elmaradottsdgb6l"
fakad6 sajdtos,,kisebbrendfis6gikomplexus"egyidejfilegjellemezteaz elit gondolkod6s6t.
Az eny-
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hi.il6seuf6rifljdbanaz ,,eur6paiegysdgestil6s"
gondolata,ahogyanGorbacsov
1989-benmegfogalmazta,
az ,,Eur6paHdz" a hatalmielitet - illuzorikus
m6don - kecsegtetteaz ,,eur6paiintegr6ci6val".Ez az az id6szak,amikor
Gorbacsov1989 decemberdben
M6lt6n v6g6rv6nyesen
feladta Kelet-Eur6p6t. Gyakorlatilag 1989 6szdt6l,taldn mdr tavaszit6l a szovjetktlpolitik6nak nem volt semmilyenKelet-Eur6pa-politikr{ja.
Az USA elndke 6s kiilpolitikai vezet6senem tartott aktu6lisnak 1989
tavaszdnsemmif6leegyezm6nytKelet-Eur6pfu6la Szovjetuni6val.Az amerikaik hat6rozottanmegig6rt6k,hogy a Vars6iSzerz6d6stag6llamainakfiiggetlened6seeset6n,pem kfs6reln6kmeg a NATO-I kelet fel6 mozdftani",
amire a szovjet vezet6svillaszaannyi volt, hogy Gorbacsovbdtorftottaa
kommunistavezet6keta t6rs6gbena reformok folytat6s6ra.1989.december
1-j6nM6ltr{nBushsaltalillkozvaGorbacsovegy6rtelmfiv6tette,hogy cser6ben a gazdas6gikapcsolatokdrt6s a szovjetreformok timogatdsillrqa Szovjetuni6 v6g6rv6nyesenlemond minden katonai beavatkoz6slehet6s€g6r6l
Kelet-Eur6p6ban.S b6r a szovjet elndk a Vars6i Szerz6ddsfelad6sdtnem
emlitette, de a t6rs6g orszdgainakpolitikai szabadsdgitfenntartdsn6lkiil
elismerte, tudatdbanvolt a szovjet csapatokelkeriilhetetlenkivonds6nak.
Gorbacsov euro-amerikaielkdtelezetts6geegy6rtelmfivl v6lt. (Ut6bb az
oroszhatalmieliteknekcsal6dottankellett 6szlelniiik,hogy a NyugatNATOiigyben nem kiv6nja betartania szavdt.)
A Nyugat irdnti m6ly elkotelezetts6g
nemcsaka Szovjetuni6gazdasdgikatonai gyenges6g6vel
magyardnhat6.
Ez a percsztrojka,a ,,rendszerv6ltiis"
eg6szkiilpolitikdjdnak l6nyegidimenzi6javolt. F6leg a ktilpolitikai appar6tus Nyugaton,,szocializ6l6dott"fi atalabb,ambfci6zusszakembereiszfimdra
volt term6szetes
e fordulat.Ekkor m6r a nyugatifogyaszt6i6rt6krendap6rrt6s dllamappar6tus
fels6 kdreibensemcsup6n-,,titok6an"
k6vetend6,,molell"
volt, hanem val6s6gosprivildgiumaik realiz6l6s6nakgyakorlati szfntere.
M6g Gorbacsovfeles6geis adott16,hogy P6rizsbanv6s6roljon,s a legrijabb
divat szerint k6pviseljef6rj6t mint a Szovjetuni6,,els6asszonya".Tehdta
,,szovjetmoderniz6ci6"egyreinkdbb a nyugati modellek6s 6rt6kekelfogad6s6nnyugodott.
A katonai-biirokratikus
6llam sz6tesds6vel
Oroszorsz6g
megszfintnemzetklzi vil6ghatalmi centrum lenni, 6s nincs olyan nemzetkdzihatalmi
kdzpont,amely Oroszorsz6got
ak6r vazallusak6ntis integr6lnikfv6nn6a
fejlett centrumba.Ism6t el66llt Oroszorszdgperifdrids izoldl6ddsdnakt6nye, amely igen kiil6nb6z6alternativdkatrejt magdbana jdv6re vonatkoz6an. Oroszorszflgle1rtdkel6d6se
megnyilv6nultJugoszldviarijrafelosztdsifolyamatdbanis, amikor N6metorsz6gHorvdtorszdgot,OroszorszdgSzerbi6t
6s az USA Boszni6t vette ,,vddelm6be".Kideriilt, hogy Oroszorsz6gmeggyengiilt gazdasigi6s politikai pozci6ja nem tette lehet6v6az 6n6ll6 szerepv6llal6st.Tdbb, mint szimbolikus,hogy Oroszorszdg1999 tavaszdnazt
semtudtamegakad6lyozni,
hogy az Amerikai EgyesiiltAllamok vezet6s6vel
a NAIO er6k a Pax americana-telutasft6Milosevics vezetteJugoszldvidt
egy l6gi h6borrisor6nszdtbombdzzdk.
Ez a t1ny megmutatta,hogy az egy628

kori sovjet sziivets6gesekkel(Magyarorszdg,Csehorszdg,Lengyelorszdg)
kib6vtlt NATO hatdrozzameg l6nyeg6benazonaz 6rdekekk6r6t, amelyeket
Oroszorszdg,,l6t6rdekeinek"deklardlhat.A csecsenkonfliktus katonai,,rendez6se"a ,,l6t6rdekek"k6z€ tartozott.
A Szovjetuni6felbomlaszt6sa,Oroszorsz6gkil6p6sea Szovjetuni6b6lamit egyidejfilegt6mogattakaz egyeskdzt6rsas6gok
nacionalistaszeparatistdi (a ftgi n6menklatfra,helyi hatalmielitek meghatdrozlcsoportosuldsai),
az oroszorszdgi,,demokratdK'6s a Szovjetuni6,az 6llamszocializmuskiil6nboz6hazai6s kiilfoldi ellenfelei- saj6toskOvetkezm6nnyel
j6rt: mag6nak
oroszorsz6gnaka felboml6sais megkezd6dtttt.Ez a fejlem6nym6r kifejezflddttaz/Jrn.szuverenivici6ban(az egyesr6gi6k, teriiletek6n6ll6s6ga)6s a
gazdasflgi6s politikai reformok v6gigviteldben,vagy p6ld6ula csecsenszeparatistatdrekv6sekben.
E t6nyek t6ptalajulszolg6ltakaz orosznacionalizmus feltdmaddsdhoz.
Ezek a nacionalistahangulatokazonbana nacionalizmusigen ki.il6nbdz6
fajtdit k6pviselik: a feketeszdzas
6s birodalmi nacionalizmust6la helyi szeparatista nacionalizmusig.Az orosz nacionalizmustazonbannemcsak a
szovjetuni6 sz6tes6se,az orosz munkaer6vil6gpiaci le6rtdkel6d6se6s az
6ltal6noselszeg6nyed6s
okozta(6s okozza),hanemaz is, hogy regarilbb25
milli6 orosz kiviil rekedt oroszorszdgrij hati{rain.Mr{rpedigazokona teriileteken kiildndsener6s oroszellenesnacionalistahangulatokuralkodtak.
ugyanakkor - mint jeleztiik - a szovjetszuperhatalom
helyett oroszorsz6g
a Nyugatt6l, a vildgpiact6l ftigg6, mdsodrendfinagyhatalomm6degrad6l6dott. Az oroszndpetsokfel6bfinbaknakfillitjdkbe a ,,kommunizmuibfinei6rt" 6s a ,jelen szerencs6tlens6gei6rt".
A szovjethazaszeretet
megcsrifoldsa
egyidejfilegsokfeldoroszellenes
hiszt6ri6tis 6sztonz6tt.Az oroszs6gp6ld6tlan nemzeti megalilzdsa,rij tipusri izol6l6sam6g ma is tiz- 6s tfzmilli6kat
taszit a nacionalistahangulatokfu6ny6ba.Az orosznacionalizmusmegnyilatkozds6nakkdvetkezm6nyeM antiszemitizmus
fellobban6sa.
Ez a tradicion6lis antiszemitizmusoroszorsz6gtragikus helyzetlt valamif6le szabadk6mfives-zsid6-amerikaiOsszeesktiv6ssel
magyar6zza.
vdgiil a nacionalista
reneszdnsz
dsszefiiggdttazzalis, hogy az SZKJ vezet6seGorbacsovid6szak6banaldbecsiiltea nemzetik6rd6sjelent6s6g6t,nem kdsziilt fel a demokratikus megolddsokkiilonbdz6 m6dozataival.
Teh6toroszorszflg6s a szovjetuni6ut6d6llamainakegyel6rer6vid tort6nete a periferiz6l6d6stapasztalatait
er6sfti meg, a tekint6lyuralmikorm6nyzdsi formdk irdnti nyitottsdggal.Am az integr6ci6struktrir6i,az integr6ci6
irdnydbamutat6 politikai 6s gazdasdgi6rdekekmind nemzetkozivonatkozdsban,mind a FiiggetlenAllamok K6z6ss6gdtillet6en szint6nllteznek. Az
eg6szs6gileg
megroppantJelcinlemond6s6t
(1999.dec.31.) k6vet6rij orosz
vlagyimir
Putyin
bonyolult
dr6ks6get
vetr 6t. Meg6r6k6lteai f.i tu9ll9k,
lajdonosgsoportok,az ,,oligarchdK'egymi{skdztitti harcit a gazdas6g-6s
a
hatalomfoldtti rendelkez6s6rt,
a t6rsadalmibomldssal6s az elszegfinyed6ssel jdr6 szoci6lis6s mentdlisprobl6mdkat,meg6r6k6ltea csecsenrotainaborris tfizf6szket,amely Jelcin rijracentralizill6politiz6l6s6nakk6vetkezm6-
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,,Oroszorszdgdrt,a vor6s6k ndlktil"
(tetov6l6s)

Kdp - szoveg n6lkiil

nyek6ntalakult ki. Putyin eln6k a tdrsadalmib6kemegteremt6s6t
6s az orosz
6llam tekint6lydnekvissza6llft6s6t,
valaminta maffidk megf6kez6s€t
ig1ri az
gazdasdtgi
orosz n6p sz6mdra,ami azonbankomoly szoci6lis6s
fellendiil6s
n6lkiil elk6pzelhetetlen.
Az rij elntik az ezredfordul6negyel6rea kiil6nbdz6
kulturdlis 6s politikai hagyom6nyokdsszeegyeztetls1n
fdradozik,amelyaz
rij Oroszorszdg szimb6lumainakmegvfllasztisdbanttikrdz6dik a legvildgosabban.A Romanov-dinasztia
a k6tfejfi sast6br6zol6cimerbenvan jelen, a
Nagy P6ter-i Oroszorszdga trikolorban,a szovjetmrilt a szovjethimnusz
mel6didjdbantiikriiz6dik vissza. Hogy e hdrom tradfci6 val6ban k6pes-e
egyutt 6lni a mai orosz val6s6gban,az egyellre a 2I. szflzadioroszorszdgi
tdrt6nelemtitka. A 20. sz{nadi tort6nelemismeret6benegy ilyen ,,b6k6s
egymdsmellett 6l6sre"nemigenszdmithatunk.
epu-6cus- vARIAcI6KEGYrEuAne
Oroszorszdgszfimdraaz ut6bbi lvszilzadokbanEur6pa6s Azsia ktiztitt egyfajta ktizvetit6i szerepjutott. Mikdzben sok6ig azon vitatkoztaka szakemberek, hogy vajon Oroslorszdgfejl6d6sjegyeiilapj6n Eur6p6hozvagy Azsi6hoz tartozott-e,gyakranelfelejtik: Oroszorszi{gmagavolt egy 6n6ll6 t6rt6pr6b6lja
nelmi r1gi6,amelynektort6netiformavdltozataita kutat6ksokasdga
megfejteni.UgyanakkorOroszorszdgnemcsakkdzvetft6 volt, hanemmaga
is utat kiv6nt mutatni az emberis6gnek,s mint ilyen pr6bdlt helyet taldlni
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mag6naknagy nyugati konkurensei6s Azsia szeg6nyeikdzdtt. Oroszorsz6got mindig az ,,eLmaradotts6g"
jelenftettdkmeg, 6s a nyuszimb6lumak6nt
gati 6rt6krendszerintl6nyeg6benelmaradottnakis bizonyult.
A nemzetkdzi 6rintkez6s6s a forradalmakl6dftott6k ki Oroszorsz6got
ebb6l az 6llapotb6l.Ett6l kezdve M ,,elmaradotts6g"
kifejez6sm6r valami
mdsttiikrtrzdtt:egyreinkdbba nyugati civilizdci6egyfajtafels6bbrendfis6g6t
sugallta, kirekeszt6 megkiildnb6ztet6stjelentett. Ez is oka annak, hogy
Oroszorszdgmagakezdte6rtelmeznia ,,halad6s"fogalm6t.
A SzovjetOroszorsz6g,a ,,negyedikOroszorszig"megtagadta
az 6nk6nyuralom hagyomdnydt,maga kfvdnt rij kultrirdt, rij hagyomr{nytteremteni.
Ugy tfint, a folyamatoss6gv6g6rv6nyesen
megszakadt.Am a val6s6gbana
Szovjet Oroszorsz6gegyfel6l m6lyen a Moszkvai 6s a P6terv6riOroszorszdgbangydkeredzett,mdsfel6l annak a vil6grendszerneka term6ke volt,
amely azl. vilflgh6borfbavezetteaz emberisdget.
Ebbena szfikebb6rtelemben a vil6gh6borf bizonyult a SzovjetOroszorsz6gbdlcs6j6nek.
Amint a mfltban, rigy a jelenben is gyakranfelteszik a k6rd6st:miben
6llt az orosz forradalom,a szovjetuni6l6trejiitt6nek6s h6t dvtizedestejl6d6si ritjdnakvildgtdrt6nelmijelent6sdge?Egy vil6gbirodalomtiind6kl6se6s
bukdsa?A n6pektestv6riszocialistaszovets6ge,
amelyeta hatalmi elit 6rul6saromboltle?A szocializmus
elkorcsosult
megval6sul6sa?
Net6na gonosz
birodalma?Az flllami t6kefelhalmozds6s az illlami rijraeloszt6srendszere,
a gondoskod6,,n6p6llam"?
Az 6llamkapitalizmusoroszform6ja,amelymeghonosftottaa modern tdrsadalmiintegr6ci6t,el6k6szftvea vildgrendszerbe
val6 ,,beilleszked6st"?
Vagy lehets6ges,
hogy valamimdsr6lvolt sz6?
Bdrhogyanit6ljiik is meg a Szovjetuni6ban
testet6lt6tt ,,szocializmust",
az az$rt volt olyan, amilyen, mert az adott tdrtlnelmi r6gi6ban,az adott
ttirtdnelmifelt6telekkdzdtt val6sitott6kmeg. A t6rt6nelmitapasztalatokf6- az magaaz ilny6benazt is mondhatjuk:a f6lperif6ria ,,szocializmusa"
lamszocializmus.
Tal6n paradoxnak tfinik, de mind a Szovjetuni6 l6trejdttdnek,mind
6sszeoml6s6nak
vannakk6ziis okai. ,,Szovjetorczdg"keletkezdse6s bukdsa
nemcsak6vszdzadostdrt6nelmi ellzmdnyeivel 6llt szervesOsszefiigg6sben,
hanema vil6grendszerbeval6 integr6l6d6svagy 6ppenaz izol6l6ddsspecifikus probl6m6ivalis. A,,f6lperifdri6smodell" - 6ppensaj6ttril6l6s66rtfolytatott harc6ban- nem vonhatjaki mag6taz egyetemes
t6kefelhalmoz6st6rv6nyei al6l. Ez a ,,modell" nem v6letleniilbukott el, mikdnt nem is vdletleni.il gy6zdtt.
M6sk6nt fogalmazva, I9l7-ben vil6goss6 v6lt, hogy a vililggazdasdg
rendszerdbenelfoglalt helye alapj6n oroszorszilgbana t6rsadalomdtint6
tdbbs6genem integr6l6dhata kibontakozSt6k6stermel6s,a ,,szewezettkapitalizmus"rendszerdbe.
A forradalom- elmdleti6s drzelmiontudataszerint
- a t6k6s vil6grendszerf6lperif6ri6j6r6lkiindulva kfv6ntainspir6lni a centrum forcadalmier6it egy civilizatorikusfordulat 6rdek6ben.vagyis az ,,irrtegr6l(h)atatlan"
tfzmilli6k a,,vil6gforadalom" jegy6ben- szimbolikusan
sz6lva- maguk pr6b6ltdkmeg integr6lnia vildgrendszert.
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A szocializmusk6rd6seiteredetileg6s elm6letilega vildgrendszercentrum6bantett6kfel, gyakorlatilagazonbanmindenekel6tta f6lperif6ri6nigyekeztekmegv6laszolni.Ezzel
hogy az orosz
az ellentmond6ssal
is dsszefiigg,
forradalomsok6igszintefelfoghatatlanesemdnyvolt a nyugati polg6ri k6zv6lem6nysz6mdra.A komoly elemz6kkdziil tal6n John M. Keynesdrtette
meg a leghamarabb,hogy a bolsevizmusval6ban kihfv6s az eg€sz vil6grendszerszdmdra,nem pedig valamif6leelt6velyedettkalandorokmag6nakci6ja. Val6j6banm6lyenszocidlis6s tdmegmozgalmijelens6g
volt. A kommunizmuskfs6rtete,amelyr6lMarx 6s Engelsirt mdg a 19. szdzadkdzep6n
a KommunistaKidlndnyban,Oroszorszdgban
testesi.iltmeg. Am - mint l6ttuk hamarosana kommunist6kis megoldhatatlanhelyzetbekeriiltek. Attdrt6k ugyan a vil6grendszerkereteit,de azt - elkdpzel€seik
ellen6re- nem
tudt6k megh6dftaniaz 6ltaluk meghirdetettrij, elnyom6sn6lkiili, az al6- 6s
foldrendeltsdgiviszonyokat meghalad6civiliz6ci6 drtelmdben.Az iigyet
,,el6segitve"m6g nagyobbdllamothoztakl6tre, mint amilyet megdOntdttek.
Lenin ,,611_amtalan"
szocializmusaSztdlin szdmfirais pusztaut6pi6v6degrad6l6dott.Es magaa kommunistapdrtkezdett(6sk6nyizeri.ilt)a*ahazkodni
ahhoza vil6grendszerhez,
amely ellen tagjai 6s hivei fellilzadtak.Atvett6k
6k is a Nyugat eszkozeit,6s saj6telkiildni.ilthatalmukszolg|latiba dllftottdk
azokat.Mit tehet egy egyetemesigdnyfi mozgaloma ,,f6lperif6i6ba" bez6r6dva, elszigetel6dve?
Kitart6s mindendron?Kit6r6si kfs6rlet
Onfeladr{s?
vagy az rin. fejlettek utol6r6se?Igen 6m, de osszeegyeztethet6-e
a ,,szocialista modernizdci6",a ,,fejl6d6s"k6nyszerea tdrsadalmi-gazdasdgi
egyenl6tlensdgektart6s6s visszaford(thatatlan
felsz6mol6sdval?
Yagy 6ppenellenkez6leg:elkeri.ilhetetlen
a hanyatl6s,s ,,visszat6ra r€gi szem6t"(Marx)?
A kulcs a v6laszokhoz- ellent6tbena publicisztikaileegyszerdsit6sekkel
- nem ktz6r6lag a szovjet hatalmi elit kez6benvolt. A szovjet tdrt6nelem
sajdtoss6ga
6ppenaz, hogy a legitimdci6sideol6gi6valellent6tbena szovjet
elit cselekedeteinek
f6 mozgat6itnem az egyetemesemberionfelszabadit6s
ideol6giai hagyom6ny
a k6pezte,hanemmindenekel6tta hatalom-dnfenntartds helyi 6s nemzetkbzik6nyszerei,sziiksdgleteialkott6k.
Mindent egybevetve,a szovjet fejl6d6salapvet6tdrt6nelmi tapasztalata
az, hogy a vil6g egy jelent6s r1sz1na fenndll6 t6k6svil6grendszerrelszemben a gyakorlati kis6rlet sftjr{n jdtt l6tre egy olyan alternatfva,amely legitimdci6sideol6gi6j6bana szoci6lisegyenl6s6gmegteremtlslt,az emberember dltali kizsdkm6nyol6s6nak
megsziintetlslt, az egyetemesemberi szolidaritds meghonositisilt ig&te. A kis6rlet nyilv6nvai6 6s adott form6j6ban
elkeriilhetetlenbukdsaellen6reis ki mondan| azt,hogy ezek az ,,ig6reteP'
az emberis6gkdvetkez61vszflzaddnak
ttirt6net6b6lhi6nyozhatnakmajd?
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I. A Kijevi Rusz
L fejezet:
A,,H6sKoRszAK"szAzto x
Kr. u. 8. sz.
Kr. u. 9. sz.
839
860
862
863 ktiriil
880-.912(?)
882
gIL
912-944
944
944
945-962
957
959-960
962-972
965
970
972-980
980-1015
980
988
10. sz. v6ge
1015-1019
1015
1019-1054
L024
1026-1036
1036
1036 utdn
1037-1039
1051 kdriil
1051-1054
1054-1073

Szl6v teleptildseka Dnyeper kdz6ps6foly6sa ment6n
A vardg-ruszokmegteleped6se6s az els6 szldv telepiildsekNovgorod
ktirny6k6n
A ruszok kdvetei J6mborLajos udvardban
A ruszok els6 ti{madiisaKonstantin6polyellen
Aszkold 6s Dir var6g el6kel6k megtelepeddseKijevben
Cirill 6s Met6d megteremtik a szl6v irr{sbelis6get
Oleg uralma Novgorodban
Oleg fejedelem elfoglalja Kijevet
Az els6 kereskedelmimeg6llapoddsBiz6nccal
Igor fejedelem (Rurik fia) uralma Kijevben
Igort megiilik a drevljan tdrzsbeliek,mivel dupl6n akarja behajtani az
ad6t
Iijabb kereskedelmimegr{llapoddsBizrinccal
Igor feles6ge,Olga r6genss6gekiskorf fiuk mellett
Olga ldtogatdsaabizdnci csiisziiri udvarban
Olga kdvetei t6rft6 papokat k6rnek I. Ottot6l
Szvjatoszlav(Igor 6s Olga fia) uralma
Szvjatoszlavfelszdmolja Kazdiilt
Szvjatoszlavfennhat6sdgakiterjed az Al-Dunfig
Jaropolk Szvjatoszlavicsuralma Kijevben
Vlagyimir fejedelemkijevi uralma
A pogdny istenek panteonji{nakfel6llft6sa Kijevben
A kereszt6nys6gfelv6tele 6s a metrop6lia megszervez6se
A Tizedtemplom 6pit6seKijevben
Tr6nviszr{lyok
Vlagyimir legifjabb fiait, Boriszt 6s Glebet meggyilkoljr{k
Jaroszlav(Bdlcs) uralma Kijevben
Jaroszlavveres6getszenvedCsernyigovndltestv6r6t6l,Msztyiszlavt6l
A b6kektjt6suti{n Msztyiszlav kez6benmarad Csernyigov 6s Tmutarakany
A beseny6kfelddljdk Kijevet
JaroszlavPravddja
A Szent Sz6fia-sz6kesegyhdz
6pit6seKijevben
Az Athosz hegy6r6l 6rkez6 Antonyij szerzetesengeddlyt kap a Barlangkolostor megalapftr{sdra
Az els6 helybeli metropolit4 Ilarion mfkdd6se, 6 frja az els6 egyhdzbdlcseleti munk6c Elmdlkedts az O- ds Ujszdvetsdgrdl
Jaroszlavfiainak,,triumvirdtusa''(Izjaszlavels6uralkoddsa)
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1056-1057

Az els6 keleti szli{velemekettafialmaz6nyelveml6k:Osztromir evangilium
1068
Az els6 kun tiimad6sKijev ellen, bels6 zavargdsok
1068-1072
A JaroszlavicsokPravd6ja
1072. m6|2.
Borisz 6s Gleb szenttdavati{sa
1073-1076
SzvjatoszlavJaroszlavicsuralmaKijevben
1075-1076
Az elfrzdttlzjar;zlav ldogatr{saHenrik csiszirnill, fia (Szvjatopolk) a pdpdn6l
1077-1078
Izjaszlav mdsodik uralma Kijevben
1078-1093
VszevolodJaroszlavicsuralmaKijevben
1093-1113
SzvjatopolklzjaszlavicsuralmaKijevben
1097
Fejedelmi gyiilds (szjezd)Ljubecsben,ahol el6szdr szabilyozzdkavolosztyok tircjkl6s6t
1099
A magyar Kdlmdn kirdly hadjdrataPeremisl ellen
1100, 1101
Ujabb fejedelmigyfildsek(Uveticsi,Dolobszkojeozero)
1111
Vlagyimir Vszevolodovics(Monomah)diint6 gy6zelmetarat a kunok
felett
1113
Szvjatopolk haldla ut6n zavarg6sokKijevben
1113-1125
Vlagyimir Monomah,a ,,hfvott' kijevi nagyfejedelemuralkoddsa
1113, 1116 utdn Az 6orosz6skr6nika, a Povesztyvremennihlet els6 kdt redakci6j6nak
keletkez6se
1116
Vlagyimir nagyfejedelemvisszaveti a kunokat a Donon tflra
1125-1132
MsztyiszlavVlagyimirovics(Velikij) uralkod6saKijevben
lL27l28
Hadjdrat Polock 6s a litv6nok ellen
II32-1139
JaropolkVlagyimirovicsakijevi nagyfejedelem
lI39-1146
A csernyigovi Vszevolod Olgovics lesz a kijevi nagyfejedelem
1146-1154
Izjaszlav Msztyiszlavics a kijevi nagyfejedelem
lI47
ZavargdsokKijevben, Igor Olgovicsot megtilik
IL47-II54
Klim(ent), a m6sodik helyben v6lasztottmetropolita
lI48l52
IL GEzamagyar kir6ly hadjdratailzjaszlav ti{mogat6s6ra
Il5I-1154
lzjaszlav 6s VjacseszlavVlagyimirovics sajiitos,,duumvir6tusa"Kijevben
II54-1157
Jurij Dolgorukij kijevinagyfejedelems6ge
1157-1158
Kijev a csernyigoviIzjaszlavDavidovicsd
1157-1169
AszmolenszkiRosztyiszlavMsztyiszlavicsuralma Kijevben
LL67-1I69
A vlagyimiri Andrej Jurjevics (Bogoljubszkij) lerombolja Kijevet. Az
rij f6vdros Vlagyimir
It69l76
Zavargisok Kijevben
1176-1194
Duumviri{tus, Szvjatoszlav Vszevolodovics 6s Rurik Rosztyiszlavics
kdzcisfejedelems6ge
1194-1202
RurikRosztyiszlavics,,egyeduralma"
L202106
ZavargdsokKijevben
1204
Rurikot kolostorba k6nyszerftik
1206-1212
Msztyiszlav Romanovics(Sztarij) a kijevi nagyfejedelem
1223-1235
VlagyimirRurikovicsnagyfejedelems6ge
1235-1238
A csernyigoviMihail Vszevolodovicsszerzimeg Kijevet
L238
A halicsi Danyiil Romanovicselfoglalja Kijevet
1238-1240
Ism6t Mihail VszevolodovicsKijev ura
1240. dec.6.
A tat"'{rokelfoglaljdk Kijevet, Mhail fidval (Rosztyiszlav)egyttt Magyarcrszilgramenekiil. Kijev ett6l kezdve kdzvetlen tat^'{rfennhat6s6g
alaa 6ll
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A litvdnok megszerzika tatr{rokt6la Kijevi Rusz egykori tcirzsteriileteit, igy Kijevet is
Kijev a perszon6luni6val<isszekapcsol6d6
lengyel-litvdn 6llam rdsze

II. A Rusz r6,gt6t
2. fejezet:f SzETTAGOHSACSzAztDAI
Csernyigov
Szvjatoszlav Jaroszlavics (Bcilcs Jaroszlav fia) ut6dai kezdbe kertil
Csernyigov,uralmuk al6 tartozik a Fekete-tengermelletti Tmutarakany
is. Szoros kapcsolatbakeriilnek a kunokkal
1094-III5
Oleg Szvjatoszlavicsa csernyigovi fejedelem
1115-1123
DavidSzvjatoszlavicsfejedelemsdge
1123-1127
JaroszlavSzvjatoszlavicsafejedelem
lL27
Jaroszlavotelfizik Oleg 6s David fiai (tzaz: az Olgovicsok 6s a Davidovicsok). Jaroszlavkun feles6g6velvisszavonulTmutarakanyba,melyet ett6l kezdve a kunok uralnak
1120/30-as6vek A csernyigovivolosztyformdl6ddsa
1138
Az ,,eg6szRusz" hadjdrataCsernyigovellen, 6l6n a kijevi nagyfejedelemmel
1148
Izjaszlav Msztyiszlavics nagyfejedelemCsernyigov ellen vonul
lI57l58
IzjaszlavDavidovicsdtmenetilegmegszerziKijevet
1176-1194
A csernyigovi Szvjatoszlav Vszevolodovics az egyik nagyfejedelem
Kijevben
llSO-1198
Igor Szvjatoszlavicsa novgorod-szeverszkiji(csernyigoviteriileft6l leszakadt)fejedelems6gura
1185
Igor Szvjatoszlavicsfejedelemnevezetes,veresdggelv6gz6d6hadjdrata a kunok ellen. En6l sz6l az lgor-dnek
1187
Hadi sikerek a kunok ellen a Szamarafoly6n6l
1198
Csernyigov mellett Rjazany is piispriki sz6khely
I198-1202
IgorSzvjatoszlavicscsernyigovifejedelem
1204-1215
VszevolodSzjatoszlavics,,Csormnij"
a csernyigovifejedelem
1228-1239
MihailVszevolodovicsfejedelemsdge
1239. okt. 18.
A tati{rok elfoglalj6k Csemyigovot, Mihail elmenekiil
l24I
Mihail visszat6r,6s Kijev ktirnydkdn telepedik le
1246
Mihailt Szarajbautaztdbanmegtilik a tati{rok. Csernyigov kdzvetlen
tati{r uralom alatti tertilet lesz
L362
Csernyigov Kijevvel egyiitt litvdn uralom al6 keriil
1073 utdn

H ali cs-Volh{nia ( Russia M inor= Kisoroszorszlg )
108G1097
I097-II24
1118-1199
II24-II4I

El6szdr bukkan fel a volhiniai Vlagyimir mint voloszty
Peremisl 6s Tyerebovl 6ndll6 volosztyok
Volhinia Vlagyimir Monomah ut6dainakkezdn sziliirdul meg, majd
iisszeolvadHaliccsal
A,,halicsi"volosztyokegyesftdse
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lI4l
1141-1153
ll44

Halics lesz az egyesftettvolosztyok k0zpontja
Vlagyimirko Volodarevicsa halicsi fejedelem
Az ,,eg€szRusz" hadjdrataHalics ellen, 6l6n a kijevi nagyfejedelemmel
1153
A halicsi egyhiamegyeels6 emlitdse
1153-1187
JaroszlavVlagyimirovics(Oszmomiszl)a halicsi fejedelem
1170/80-as6vek Belharcok Halicsban Jaroszlavds fia, Vlagyimir kOzOtt
1187
Riivid ideig Oleg ,,Nasztaszcsics",
Jaroszlavtdrv6nytelenfia uralkodik
1187/88,1189/99 Vlagyimir Jaroszlavicsa halicsi fejedelem
1188
Vlagyimirt ehizik, Magyarorszdgramenektl
1188-1189
Andrds herceg,trI. B6la magyar kirdly fia uralkodik Halicsban
1199-1205
Roman a halics-volhfniai fejedelem
1205.jfn. 19.
Roman haldla a lengyel Zawichost melletti csatdban
1202-12t912I
A kakk6i Leszek Bialy 6s a magyar tr. Andrds kirdly szdmoshadj6ratot vezetnekHalics-Volhfnia kiiltinbtiz6 r€szei ellen az elhunyt Roman kiskord fiai,,ti{mogati{s6ra''
l2L4
Leszek ds Andrds megdllapod6saa Szepess6gben
1216
Andrds fi6t, a gyermek Kdlmdnt halicsi kirdllydkorcndzzdk
l2l9
Holm 6s Ugrovszk is piispOki sz6khely
1220
Peremislbenovgorodi ptspdk (vladika) keriil
1221-1228
Msztyiszlav Msztyiszlavics (Udaloj) a halicsi fejedelem
1230-1264
Danyiil Romanovicsa halicsi fejedelem
1238-1269
VaszilkoRomanovicsvolhiniaifejedelem
I240/4L
Danyiil a tat6rok el6l Lengyelorczdgbamenekiil
1245
Danyiil legy6zi a magyar segits€ggelvisszat6r6 Rosztyiszlavot Jaroszlavln6l
L247
Plano Carpini a tatdroktdl visszadtbanDanyiillal tdrgyal
1248. jan.28.
A pdpa koron6t aj6nl Danyiilnak
L249
Danyiil ritja a Szarajba
1250 k6riil
Kirill ptsptik Danyiil kancelli{rja,majd 6 lesz a mefiopolita
1252
Danyiil a szuzdali Andrejjel clsszefogvaKuremsdndl rdtimad a tat6rokra, de veres6getszenved
1254
Danyiilt a pdpa kdvete megkorcndzza
L254155
Tatdr tdmaddsokHalics ellen
L258159
Danyiil kdnytelen segddcsapatot
adni a tatr{roknak
1269-1300
Danyiil 6s Vaszilko ut6dai tattu fiigg6sbenkormdnyozzik Halics-Volhinidt
1300 k0riil
Kihal a dinasztia,er6siidik a lengyel befoly6s
1320 kdriil
Liw6n terjeszkeddsVolhinidban
L3L6ll7-I330
A liwdn uralom alatti szl6v teriileten a kijevit6l fiiggetlen ortodox metropolita mdktidik
1323+61
Lengyeltr{mogatotts6got€lvez6fejedelmekuralma
L340
Nyugat-Halics a lengyelekd
1349
Halics eg6szteri.iletea lengyelekd
1340-es6vek
Volhfnia a litvrinok6
1354-136L
A litvdnok uralta r6szekenism€t ortodox meftopolita mfikiidik
1356
Lvov vdrosaNagy K6zm6rt6l magdeburgivrirosjogotkap
1374
Kamenyecis Magdeburgjogdt dlvezi
1375
Halicsban latin piispdks6getalapitanak
1395
A Russia Minor (Kisoroszorsz6g)ndv 6lland6sul
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Novgorod Nagysrigos 0r
970
1088-1093
1095
1095-1125
1136
1156-t6l
1165
1185
1189
L238. mfuc.23.
1240.jril. 15.
1242.6pr. 5.
1248
1259
L264
1293
1318
1323
1348, 1351
1375
1380-as6vek
1420
1429-1458
1450
L456

N.Idraz els6 orsz6gfelosztdsn6l
kiemelt hely illeti meg, i{ltali{bana legid6sebb fif kapja Novgorodot
MsztyiszlavVlagyimirovics(Velikij)afejedelem
Msztyiszlavot a novgorodiak (a vecse) visszahfvj6k
Ujb6l Msztyiszlav a fejedelem
Els6 izben kergetik el a novgorodiak a nekik nem tetsz6 fejedelmet
(Vszevolod Msztyiszlavicsot)
A novgorodiak a piispiikdt is vdlasztj6k,a mefropolita csup6n6ld6sr{t
adja rd
A novgorodi piispdk drseki rangot €s sajdtoscfmet (vladika) kap
A tiszjackij vdlasztott tisztsdgvisel6
Az els6 kereskedelmimegr{llapoddsaHanzival
Torzsokot, a novgorodi hat6ronfekv6 telepiil€st elfoglaljdk a tati{rok
A N6va menti csata, gyflzelema svddek ellen, a hadvez€rAlekszandr
Nyevszkij fejedelem
A Peipus-(Csud-)tavicsata, gy6zelem a ndmet lovagok ellen (AlekszandrNyevszkij)
Visszaverik a litvdn tdmad6st
Az els6 ad6 a tatdroknak
B€keszenid€s Tverrel
A svddek fel6pftik Viborgot a novgorodi hati{ron
A svddek Turkuig nyomulnak elSre
B6kekiit€s a sv6dekkel
A b6keszerz6d6s
meghosszabbft6sai
Leszdmol{s a sztrigolnyik eretneks6ggel
Az els6 litvdn szdrmazr{sdfejedelem Novgorodban. A liwdn 6s a
moszkvai pitt ivalizSlilsa a vecsdn
Az 6n6ll6 pdnzver€skezdete
Jevfimij vladika er6teljesenfell6p a n0vekv6 moszkvai befoly6s ellen
Befogadjdk a Moszkvdb6l menekiil6 Dmitrij Semjakdt,tr. Vaszilij fivErEt
Vaszilij moszkvai nagyfejedelembiintet6 hadj6rata Novgorod ellen.
B6kekdt6s:Novgorod tizezer rubelt fizet, 6s 6n6ll6sdgdtMoszkva jelent6sen korl{tozza
Rosztov-Szuzdal-Wagyimir
is a MoszJcvaiRusz

11. sz. v€ge
1120-as6vek
1132-1154
lI47
1155-1157
1155
1158-1165
1169
1164, IL72
II74. jil.29.
Ll74l76

Rosztov a csernyigovi fejedelemsdg,,v€gvid6ke"
Harcok a volgai bolgdrok ellen
Jurij Vlagyimirovics @olgorukij), Vlagyimir Monomah fia az els6
tjndll6 rosztov-szuzdalifejedelem
Moszkva els6 emlft6seaz 6vktinyvekben
Jurij Dolgorukij megszerzia kijevi nagyfejedelems6get
A Kljazma-parti Vlagyimir lesz az rij kO,zpont
Andrej Jurjevics (Bogoljubszkij) rfj fejedekni rezidenci6t €pft ki Bogoljubov6ban
Kijev leromboldsa6s aldvetdse
Hadjdratok a volgai bolgdrok ellen
Palotaforradalom,melynek sor6n Andrej fejedelmet meggyilkolj6k
Belvisziflvok
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1190-t6l
I2LL
1212-1218
I2l4
I2I4-L226

1218-1238
1220132
1237138.Gl
1238. febr. 7.
1238. mfuc. 4.
L238139
1242-1252
1252-1263
1252
L257158
1261-1263
L263.nov. L4.
1264-1271
1267
1272-1277
1273175
1280-1300
1302
1303-1322
1303 ut6n
I308-L326
I3I2|I3
l3I4(?)-I392
l3L5-13I7
l3L7
1318
1325
1325-1341
1328
1328-1353
1339 kdriil
l34l-1353
1353-1359
1354-1378
1354, 1357
1358-1362
1360t70(?)L427l3O
1362-1389
t366
1368
I370-t6l
1375
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Haszn6lni kezdik a nagyfejedelmicimet
Fejedelmi gyiil6s (szobor) a r6ndrtikl6s kdrd6s6ben
KonsztantyinVszevolodovicsfejedelems6ge
A vlagyimiri piispdks6gels6 emlftdse
Simeon vlagyimiri piispiik 6s Polikarp, a kijevi Barlangkolostor szerzetesedsszegyfijti a szent 6letf szerzeteseklegenddit, ebb6l alakul ki
a K ij evo-Pecser szkij @ arlangkolostori) Patyeriko n
A mdsodsziildttJurij Vszevolodovicsuralma
Hadj6ratok a volgai bolgrirok ellen
Tat6r hadj6rat a Rusz dszaki rdszei ellen
Moszkva elfoglalisa
Jurij fejedelem haldla a Szity menti csatdban
A Kljazma jobb partja teljes tauir fennhatdsrigali keriil
Jurij testvdre,Jaroszlava fejedelem
AlekszandrNyevszkijanagyfejedelem
Alekszandrtestv€re,Andrej a halicsi Danyiillal szdvetkezik,veres6get
szenveda tatdrokt6l Perqaszlavl-Zalesszkijn6l
A tatdrok els6 n6pess6g-6sszefr6sa
Alekszandrfejedelem tdmogatds6val
Danyiil Alekszandrovicsa moszkvai fejedelem
Alekszandrhal6la
JaroszlavJaroszlavicsanagyfejedelem (iarlikkal)
Az els6 jarlik az egyhdz szdmdra
Vaszilij Jaroszlavicsanagyfejedelem(arlikkal)
Ulatt latar ad6cisszefrds
RendszerestafiArportydk a fejedelems6gteriilet6n
Moszkvdhoz csatolj6k Perejaszlavlot
JurijDanyilovicsfejedelems6ge
Jurij Danyilovics Moszkvdhoz csatolja Kolomndt ds Mozsajszkot
Pjorr mefropolita mfk6d6se
Jurij Novgorodbanis fejedelem
RadonyezsiSzentSzergej
Jurij k6t 6vig Szarajbanvan, tau{r feles6ggelt6r vissza
Pjofi Moszkv6ba teszi sz6khely6t
Jurij6 a nagyfejedelmijarlik, 6s Tver ad6jdt is beszedheti
Jurijt megiilik a tveriek
I. Iv6n (Kalita) a moszkvai fejedelem
Ivrin nagyfejedelmijarlikot kap
Theognosztmenopolita
Iv6n v6grendelete,az 6rdkl6st a Szarajbanis elfogadtatja
Szemjonlvanovicsnagyfejedelem
II. (Sz6p)Iv6n nagyfejedelem
Alekszej metropolita
Jarlikot kap a metropolita is
Moszkva 6s Tver ivaliz6l6sa
Andrej Rubljov mfkdd6se
Dmitrij Ivanovics @onszkoj) a nagyfejedelem
Dmitrij hdzassigar6v6n rijabb birtokoka tesz szert
Litvdn hdborf
Hdboni Tverrel
Moszkva gy6zelmeTver felett

1380.aug.27.
1382
I389-1425
1389-14A6
1395-1412
1408-143r
1425-1462
r427
1430
r436-144r
T44I
1445
1448
1448
1456
1462-re

Dmitrij gydzelmea tatdrokkalszembenKulikov6n6l
Moszkv6t feldflj6k a tatfuok,Moszkva rijabb ad6t fizet
I. Vaszilij fejedelems6ge
Kipridn metropolita
Moszkva megtagadja az ad6fizetdsta tatdroknak
Photioszmetropolita
II. Vaszilij (Tyomnij=Vak)a nagyfejedelem
Tver szdvets€gea litvi{nokkal
Rjazanyis litv6n szcjvetsdges
lesz
Izidor metropolita
Az orosz egyh6z fnggetlenedikKonstantindpolyt6l
Jelentdsveres€g a tat6rokt6l
Izidor alilirja az egyhaziuni6t, beb6rt6nzik,majd elmenekiil
Ion rj azanyipiispdkdtvdlasztjdkmeg metropolitdnak,de facto megval6sul az autokefalitds
Tver Moszkv6valakar osszefogni,Novgorodotkorl6tozz6k
Moszkva bels6 stabilit6sahelyredll

m. A MoszkvaiOroszorszdg
3. fejezet:A ,,HOSSZU"L6. SZAZAD
1462-1505: III. (NaSy) Ivdn uralkoddsa
147I

r472
1474
r477
r478
1480
1494, L4gg
1485
1485
1497
1498
1500/03
1502
1503

r504

A Selony foly6 menti csata,a Novgorodi Kdztiirsas6gveresdgeMoszkv6t6l
UI. Iv6n hdzassi{gaSophia Paleologosszal
, &z utols$ bizdncr csdszdr
unokahigdval
A rosztovi fejedelems6g
egyesitdsea moszkvaival
III. Iv6n m6sodikhadj6rataNovgorodellen
A Novgorodi Kdztdrsasdgcsatol6saa Moszkva kdzpontf illlanthoz
Az orosz 6s tattr seregek,,ugrai farkasszemndz6se"- az Arany Horddt6l val6 ftigg6sdgmegszfin6se
V6rengz6sek6s kitelepitdsekNovgorodban
III. Ivdn elfoglalja Tvert
III. Iviin felveszi az,,Eg€szoroszorszdguralkod6ia"cimet
Az els6 nagyfejedelmitorvdnygyfjtem€ny
III. Ivr{n unok6j6t,Dmitrijt t6rsuralkod6v6koronaztatja
-a
Orosz-litvr{n h6borf. Moszkvdhozkertil az Oka 6s Dnyeper fels6
folydsr{nakkorny6ke
III. Iv6n fia, Vaszilij is megkapjaaz uralkod6ititulust, Dmitrijt sz6mfrzik
A moszkvai seregekJurjev (Dorpat, Tartu) kdrnydkdnmegverik a liv6niai lovagrendcsapatait
A ,,zsid626" eretnekekkivd gz6se
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I 505-1 533: III. Vaszilij uralkoddsa
1510
I5I4
1510-es6vek
l52I
l5I2l22
1525

Pszkov csatoli{saa Moszkva kdzpontf egysdgesifllamhoz
Szmolenszk6s kdrny6k6nekmegh6ditrisa
Filofej intelmei nyom6n megsziiletik a ,Moszkva - harmadik R6ma"
eszm6je
Rjazany h6doltat6sa
Orosz-litvi{n hdboni, Szmolenszkaz orosz dllamhoz kertl
IIL Vaszilij vdldsafelesdgdt6l6s hdzassdgaJelenaGlinszkaj6val
1533-1584:IV (Fdlelmetes)Ivdn uralkoddsa

1533-1538
1538-1547
1547
1549-1560
1550
1551

JelenaGlinszkajar6genss6ge
A bojdrok kormi{nyz6s6nakid6szaka
IV. Ivdn felveszi a ,Minden oroszok c6rja 6s nagyfejedelme"cimet
Az fn. IzbrannajaRada (KivdlasztottakTan6csa)uralma
Uj t<irv6nyktinyvl6ffehoz6sa
zsinat.Rendeleta kolostori fcildek elkobA Sztoglav(,,Sz6zcikkelyes")
zasdr6l
t552
A Kazanyi Kdnsdgf6v6rosdnakbevdtele
1553
A c6r haldlosnaktetsz6 betegs6ge
1556
Az Asztrahanyi K6ns6gh6doltat6sa
155G1560
A diadalok eml6k6refel6pftik a moszkvai Vaszilij Blazsennij-szdkesegyhizat
1558/83
A liv6niai h6boni
1560-1584
IV. Ivdn ,,cin6ll6"uralkodiisa
1563
Polock bevdtele
1564
Andrej Kurbszkij herceg szdk6seaz ellens6ghez
L565-L572173 Azopricsnyinaid6szaka
1565
A ,,szuzdali" arisztokri{ciatdmeges szimfrzetlse
t566
Az els6 ,,szabdlyos"zemszkijszobor(orsz6gosgyfil6s)
1567-157L
A tcimegesterror id6szaka
1570
Novgorod lerombol6sa
l57L
A kfmi tatr{rokpond 6getik Moszkv6t
1575-1576
Az opricsnyina ,,m6sodikkiadi4sa".SzimeonBekbulatovics tat6r szolgdl6 fejedelem Oroszorsz6gtr6njdn
1578
Nagy orosz sikerek Liv6ni6ban
1579
Bdthory Isw6n lengyel kir6ly elfoglalja Polockot
1581
B6thory ostrom al6 fogja Pszkovot, a sv6dek elfoglalj6k Narv6t 6s a
Finn-cibdl eg6szorosz partvid6kdt
L582
Fegyversziineta Lengyel-Litv6n Kirdlys6ggal
1583
Fegyverszi.inetSv6dorsz6ggal
1584-1598:Fjodor cdr uralma (vele hal ki a Rurik-dinasztia)
I 598-1605: Borisz Godunov uralkoddsa
1601-1603
1603
1603
1604
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A,,nagy 6hs6g"id6szaka
A Hlopko-feikelds
Egy mag6t Dmiuij cdrevicsnekkiad6 sz6lhdmosaktivizdl6ddsaa Lengyel-Litvdn Kirdlysdgban
Al-Dmitrij csek6ly er6kkel 6tl6pi az orosz hati{rt

1605-16I3: A,,zavaros iddszak"(szmutnojevremja)

r 60s-l 606
r 606-1610
r606t07
r 607-16r 0
1608
1609
1610
16r 0-I612
1 61 0
1611
I612
L6t3

At-Omitd uralkoddsa
Vaszilij Sujszkij uralkod6sa
A B olotnyikov-felkel6s
II. Al-Dmitrij fell6p6se
II. Al-Dmitrij fn. ,,Tusin6iBirodalm6nak"megalakul6s
a, azorsz6gk6t
hatalmi p6lusrabomlik
A Lengyel-Litvdn Kir6lys69 nyilt fegyveresbeavatkoz6sa
Szkopin-Sujszkijherceghadjdrata,a ,,tusin6ikozpont" felboml6sa
A cdrndlktilisdgid6szaka
Moszkva lengyel, Novgorod sv6d kdzre keriil
Az els6 ,,ndpfelkel6s"sikertelenkisdrletea f6vdrosvisszaszerz6s6re
A Minyin 6s Pozsarszkijvezette,Nyizsnij Novgorodb6l elindul6 mdsodik,,ndpfelkel6s"
elfoglaljaMoszkv6t
Az els6 Romanov c6rr6 koron6zdsa.A ,,zavarosid6szak" 6s az orosz
,,hosszri"16. szdzadv6ge,az orosz ,,rdvid" L7. szdzadkezdete
4. fejezet:A ,,LAZONG6" L7. SZAZAD
I6I 3-I645: Mihail Fjodorovicsuralkoddsa

L6T7
1618
I6L9
r632t34

A sztolbov6ib6ke Svddorszdggal.
Novgorodvisszakeri.il
Oroszorszdghoz, de elvdsza balti-tengerikij6rat
A deulin6i fegyversztineta Lengyel-Litv6n Kirdlys6e 6jabbti{madds6t
kdvet6en.Szmolenszka lengyelekn6lmarad
Filaret, a cdr atyja visszat6,ra lengyel fogsdgb6l
Az (tn szmolenszkih6borti,amelyneklezdrdsakdnt
Ul6szl5 lemondaz
orosz tr6nra formdlt igdnyl,rdl
I 645-1676: AlekszejMihajlovics uralkoddsa

1648
r649
1652
r653
1654
1654
1656
1656/58
I 658
I66I
r662
r665-r667
r667
r667

A ,,sdfelkel6s"€ve
Uj tdrv6nykdnyv
Nyikon pdtridrk6vd emeldse
A p6tri6rkatij egyhazireformokatvezet be
Pdnzreform: iltt€rdsaz ez'd;stpdnzrlla rdzre
Az ukrajnai koz6kok a perejaszlavli raddn kimondj6k egyesiildsi.iket
Oroszorszilggal.Az fjabb orosz-lengyelhdborri,amely t: dvig tart
Az egyhdzizsinat ki6tkozza a k6tujjas keresztvetdshiveit. Az orosz
egyhdzkett6szakaddsa
Uj abb orosz-svddh6borf
Nyikon elvonul pdtriilrkaisz6khely€r6l
A kardizi b6ke. A Finn-dbol kor6bbanoroszok 6ltal birtokolt rd,szea
svddekn6lmarad
A ,,r€zfelkel6s".
Visszatdr6sa nemesfdmalapri p€nzver6sre
Egyhdzi zsinat, amelynekvdgdnNyikont elft6lik, ds megfoszti1k patri6rkai cim6t6l
Az IJj KereskedelmiSzabillyzat
Az andruszov6ib6ke a lengyelekkel.Szmolenszka kdrnyez6 teriletekkel egytitt visszakeriilaz oroszokhoz
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L667l7L
1668176
1672

A SztyepanRazin vezettefelkel6s
A Szoloveckij-kolostorfelkeldse
Az els6 orosz szinhdzldtrehozdsa
I 676-1682: Fj odor Alekszejevics uralkoddsa

L678
1682
L682

Uj ad6dsszeir6s6s -rend
Avvakum6k (az 6hitfiek) meg6get6se
A mesztnyicsesztvoelt6rl6se
1682-1696: SzofiaAlekszejevnardgenssige6s a kislarfi
Ivan Alekszejevics i s Pjotr Alekszejevicstdrsuralkoddsa

1682
1686
1687
1689
1689
1696

Hovanszkij sztrelec vajda vezette lilzadds a Kremlben
Oroszorszi{gcsatlakozik a Szent Ligdhoz. Az els6 sikertelen tdmadds
Azov ellen
A gtirtig Lihuda testv6rekmegbiz6stkapnak a Gcirdg-szldv-latin Akad6mia vezet6s6re
A m6sodik sikertelenazovi hadjrirat
I. P6ter eltdvolftja n6vdr6t a hatalomb6l
Ivan Alekszejevicshali{la

IV. A P6terv6riOroszorszilg
5. fejezet: A FELVILAGoSfTAS SZAZADA
1696-1725: I. (Nagy) P4ter iindll6 uralkoddsa
1696
169'1198
1698
1699
I700l2l
1700
I70l
L703
1705106
1707109
1709
I7L0
lTIl
L7l4
1718
l72I

I72I
1722
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Azov elh6ditdsaa torokdkt6l
A ,,nagy ktivetjdrds"
A szttelecl{aad6sleverdse
A vdrosi reform meghirdet6se
Az 1szakih6boni
A narvai csata
A Kolostoriigyi Pik6z l6trehoziisa
Pdtervdr alapfuisa
Az asztrahanyililzadas
A Bulavin-felkel6s
A poltavai csata
Sikertelen,veresdggelv€gz6d6 hadjdrat a tdrdk ellen
A Szendtusl6trehozdsa
Tengeri gy6zelemHangd-udd6ndla sv6dekfelett
Egyeddrdkl6sirendelet 6s rendelet a lakoss6g6sszeir6sdr6l
Livfijldet, Eszddldet6s a FinnA nystadtibdke. Oroszorszdgmegsznrzi
tibiil partvid6k6t. I. P6ter felveszi a ,,nagY" mell6knevet 6s a ,,cs6szdri"
c(met
A Szent Szin6dusfeldllftdsa
A Ranet6bldzatbevezet6se

1722123
L724
L725

Baku €s a Kaszpi-tengernyugati partvid6kdnekelfoglaldsa
Bevezetik a lelkek szerinti ad6zdst
A TudomrinyosAkad6mia megalapft6sa
I 725-I 741: A palotafonadalmak kora

1725-1727
1726
1727-1730
L727
173U1740
1732
1735139
1736
1740-1741

I. Katalin uralkoddsa
A Legfels6bb Titkos Tani{csl6trehozdsa
II. P6ter uralkodr{sa
Mensikov szdmfrzetlse
Anna cdrn6 uralkod6sa
OroszorszdgvisszaadjaPerzsi6nakaz elfoglalt Kaszpi-tengerikikdt6ker
Orosz-tdrdk h6borf, a belgr6di b6ke. Oroszorszdgnem tud kijutni a
Fekete-tengerre
A nemesi szolgdlatkrinnyitdse
VI. Ivdn uralkodds4 Biron, majd Anna Leopoldovna kormi{nyz6silga
174I -1 762: Erzsibet cdmd uralkoddsa

L74Il43
1743
1754
1754
L155
1756163
1758
L759
1760.okt.

Orosz-sv6d h6borrfi
Miinnich 6s Ostermannsz{tmfrzetlse
Az els6 jelz6loghitelbankalapft6sa
Ldtrehozzdk a SzabadKlzgazdasilgi Tdrsularot,a kds6bbi akaddmia
el6dj6t
A moszkvai egyetemmegalapft6sa
A h6t6vesh6borri. Oroszorszi{gAusztria sziivets6gese
A zorndorfi iitlcizet
A kunersdorfi iitkdzer
Berlin megsz6lli{sa
1762: IIL Piter uralkoddsa

1762

Kir{ltvdny a kcitelez6nemesi szolgdlatfelsz6mol6sr{r6l
1762-1796: IL Katalin uralkoddsa

L764
1767-1768
1768
1768174
L770
L'172
L773175
n74. iil'
1775
1783
1785
L787

A kolostori javak szekulanzillilsa
A Tcirv6nyhoz6Gyfil6s mfikriddse
A papfrpdnzbevezetdse
Orosz-ttirdk hdboni. Sorozatosorosz sikerek,a kdt dunai fejedelems6g
megszi{lldsa
Pestisj6rvdnyOroszorsz6gban
Lengyelorszdgels6 feloszt6sa
Pugacsovfelkel6se
A kiicsiik-kainardzsi b6ke. Oroszorsz6gkijut a Fdldkiizi-tengerre,6s
megszerziaz OszmflnBirodalom kereszt6nyalatWal6i feletti v6dnrjks6get
Rendelet a korm6nyz6sdgok6l
A Krim f6lsziger annexi6ja
A nemesi 6s a viirosi kivr{lts6glev6lkiad6sa
Katalin krimi utaziisa
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I787l9I
1788
1790
L79L
T79I
1193
1795

Ujabb orosz-tdrdkhdborri
Ocsakovbev6tele
Izmail bev6tele
elismertetih6dit6sait
A iagi-i b6ke. Oroszorszdg
Ragyiscsev(az Utazds Pdtervdrr1l Moszlcvdbaszerz6je)szdmfizet6se
Lengyelorsz6gmdsodikfelosztdsa.A KoSciuszko-felkel6s
Lengyelorsz6gharmadikfelosztdsa
1796-1801: L Pdl uralkaddsa

1797
1798
1799
1800
1801

A vasr{r-6s tinnepnapirobot, ill. a jobbdgyok fttld n6lkiili ad6sv6tel6nek tilalma
R6szv6tela mdsodik franciaelleneskoalfci6ban
Szuvorov itiliai 6s svdjci hadj6rata
Megszakadnaka diplom6ciai kapcsolatokAnglidval
Grtzia annexi6ja

6. fejezet:A KAPITALZAToDAssz{znot
1801-1825:I. Sdndoruralkoddsa
1801-1804
1802
1803
1804
1805. dec.
L806lI2
1807.jfn.
1808
1808/09
1810
L8l2
1812.jun.-dec.
1813.okt.
1814.mdrc.
1812$-1815
1815
1816
1817
1817
1818
1819
1819
1822
1824
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Titkos Bizotts6g a reformok el6k6szft6s6re
A minisztdriumok l6trehoz6sa
Rendelet a szabadfdldmfvel6kr6l
A harkovi 6s a kazanyi egyetemalapitdsa
Az austerlizi iitkdzet, nagy orosz veres6gNap6leonFranciaorszdg6t6l
Orosz-tcircikhdboni. Besszar6biamegszerz6se
A friedlandi iitkdzet rijabb veres6g.A tilsiti b6ke L S6ndor 6s Nap6leon kcizdtt
Nap6leon Erfurtban beleegyezik,hogy a dunai fejedelemsdgekorosz
k6zbe keriiljenek
Orosz-svdd h6bord. Finnorszdeannekt'ildsa
Az Alamtandcs ldtrehozdsa
Oroszorsz6gkiiirfti a fejedelems6geket
Nap6leon hadj6rata.Moszkva fel6getdse.A borogyin6i csata
A lipcsei csata
Orosz csapatokPdrizsban
A bdcsi kongresszus.
OroszorszdgmegtartjaLengyelorsz6gnagy rdsz€t, Besszar6bidt6s Finnorszdgot
A SzentSzdvets6gmepalapftrisa
Esztorszdgban
Jobb6gyfelszabadfti{s
Kurlandban is
Jobb6gyfelszabadft'is
A vars6i egyetemalapitdsa
A katonai telepek l6trehoz6sa
A szentp6tervdriegyetemalapfti{sa
Liv6ni6ban
Jobb6gyfelszabadft6s
A szabadk6mfvespdholyok betiltdsa
Arvfz Szenpdterv6iott

1825-1855.'/. Mikl1s uralkoddsa
1825.dec. L4.

r826
1826
r826t28
r827
1828t29
1830nov.1 8 31 . a u g .
r832
18 3 3
I 833
1834t59
18 3 6
1837
1843
1845
1845
1847
1847t48
1848
r849
1849
1853/56

A dekabristafelkel6sPdtervi{rott
L6trehozzdka titkosrend6rs
6get
Szabadkereskedelmi
szerzlddsAkkerrnannbana t6rokdkkel
Orosz-perzsah6borti.OroszorszdgmegszerziOrmdnyorsz6got
A navarin6icsata
Orosz-tdrok h6borf, a drin6polyi bdke.A Duna torkolatviddkeOroszorszdg€
A lengyel felkelds
SzervezetiStatftum Lengyelorsz69 szdmfua
A hunkiar-iszkelesziorosz-tordk szerz6dds
Orosz-poro sz-o sztr6k megegyez€sMtin chengr atzben
Samil szabads6gharca
a Kauk6zusban
Csaadajevels6 filozdfiai levele
Meg6pil az els6 vasftvonal
Valutareform,a rubel eztistalaprahelyez6se
A nyugatos-szlavofilvita kezdete
-f6le cisszeeskiiv6s
A Petrasevszkij
A Cirill-Met6d T6rsas6gfelsz6mol6sa
Pusztft6 koler ajfuv6ny Oroszorszdgban
Rendeleta jobbr{gyokfoldtulajdonszerz€s€nek
lehet6s6g6r6l
A petrasevistdk
pere
A magyarorszdgiintervenci6
A krfmi h6boni
1855-188/: II. Sdndoruralkoddsa

18 5 6
1858
1860
1861. febr. 19.
1863
1863.j an.
r864
1864
1865
1865
1867
1867
1868
1869
1870
1871

r872
r873
r873
r874
r874

A p6rizsi b6ke. Oroszorszdgelveszftia Duna-delt6t,a Fekete-tengert
semlegesovezettdnyilvdnfu6k
Kfna megnyilik az oroszkereskedelemszdmdra,Az Amur-viddk annexi6ja.
Az Allami Bank megalapftdsa
Rendeleta jobb6gyfelszabadftdsr6l
Uj f6iskolai szab6lyzat.A testi fenyft6selt6rl6se
Felkel6sLengyelorszdgban
A bir6s6gi reform 6s a zemsztvo-reform
A nyugati Kauk6zusmegszerzlse
Sajt6torvdny
Taskentelfoglaldsa
oroszorszdgeladjaAlaszkdtaz EgyestiltAllamoknak
A mdsodikszl6v kongresszus
Moszkvdban
Szamarkand6s Buharaelfoglaldsa
Megielenik Danyilevszkij oroszorszdg6s Eur6pa c. konyve
A v6rosi tdrv6ny
Tdrvdny a gimn6ziumokr6l
Tdrv6ny a redliskol6kr6l
Hiva elfoglaldsa
A h6rom cs6szdr egyezm€nye
A hadiigyi reform
A narodnyikmozgalom
kezdete
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cserdbeaz Aleut-szigetekdrt
Szahalin megszerz€se,
A Plehanov vezettettntet6s Szenp6terv6rott
Orosz-tdrdkh6boni.Drindpolyelfoglaldsa
Az Otvenekpere. A Ddlorosz Munkdsszdvets6g6s a Zemlja i volja
megalapftdsa
1877178
A 193-akpere
Azfszaki Orosz Munk6sszdvets6gl6trejiitte
1878
1878.m6rc. 3. A San Stefan6-ib6ke
1881.m6rc. 31. Gyilkos merdnyletII. Siindorellen

1875 .
1876
1877178
1877

188I-1894: IIL Sdndor uralkoddsa
1881
1882
1885
1887
1890
1891
1891
1893
1894

A hdrom csilszfiregyezmlny5nekmegrijftdsa
A sajt6t<irv6ny6s az els6 gy6ri tdrvdny kiaddsa (a gyermekmunkatilalma)
A nemesi agri{rbankmegalapfti{sa
Orosz-angol egyezm€nyAfganisztdnr6l. Orosz-n6met viszontbiztosft{si szenidls
A zemsztvo-trirv6ny
Vrimh6borriNdmetorszdggal
A transzszib6riaivasrit 6pft6sdnekkezdete
Az orosz-francia titkos szerufld€sratifikdldsa
Orosz-n6met kereskedelmiszerz6dds
1894-1917: II. Mikl1s uralkoddsa

1896
1897
r897
r897
1897
1898
1899
1899
1900 tavasza
1900.m6j. 1.
1900.szept.
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Att6r6s az aranyalapra.Orosz-japdn szerzlddsKoredr6l
Az els6 n€pszdml6l6s6s az els6 tdrvdny a munk ard6r6l
Megalakul a Bund, a zsid6 munk6sokszervezete
Witte p€nzigyi reformja: Oroszorszdg6ttdr az aranyalapra
Port Arthur 6s Talienvanb6rbev6tele
Munk6sp6rtI. kongresszusa
Az Oro szorszdgiSzoci6ldemokrata
A h6gai leszereldsikonferencia
MegegyezdsAnglidval a kinai drdekszfdrr{kelhat6rol6s6r6l
Az Iszkra megalapit6sa
Az els6 tdmegesmunkdsdemonstr6ci6
Mandzsririamegsz6ll6sa

V. A SzovjetOroszorsz6g
7. fejezet: A SZUPERHI$ALOIr,I SZAZ^O^
A forcadalmak kora
1901. szept.
1903. aug.
1903
1904105
1905.jan. 9. (22.)
1905. febr. 4. (I7.)
1905. okt. eleje
1905. okt. 17. (30.)
1905. dec. 9. (22.)
1906. 6pr.23.
(m6j. 6.)
1906.jfl.
1906. nov.
1907. febr.-jrin.
1907. 6pn-mi}
1907.jrin. 3. (16.)
1907. aug.
1907.nov.-1912.jfn.
1909
1910.jfn.
1911.mdj.
1911.szept.1. (14.)
19L2. jan.
1912. 6pr. 4. (L7.)
19L2.6pr.22.
(m6j. 5)
1912.nov.-1917.febr.
1914.jfn. 28.
1914.jfl. 16. (29.)
1914.jril. 18. (31.)
1914.jfil. 23. (aug.5.)
I9I4. aug. 15-17.
(28-30.)
1914.okt. 19. (nov. 1.)
1915.jan. vdge
1915. dpr.-jrin.

Ziirichben I6trehozz6kaz eszerpdrtot
A bolsevik 6s mensevikfrakci6 l6trejtitte.Megalakul a Felszabaditr{s Szcivets6ge
Ciolkovszkij dttdrdstjelent6 kfsdrletei a rakdtatechnikater€n
Az orosz-jap6n h6boni. Srilyos veres6gekMukdenndl 6s Csuzim6nil. A porthsmouthib6ke: Korea 6s Port Arthur elveszt6se
A pdtervdri ,,v6resvasdrnap".A katonasdga ttintet6 tdmegbe 16
Bombamerdnyleta cdr nagybdtyjaellen
Feketesz6zaspogromok az orszdgszdmospontjdn
II. Mikl6s manifesztumaa duma 0sszehfvds6r6l,a vrilaszt6jogi
tdrvdnyr6l 6s a sajt6szabadsdgr6l
Ti.intet6s6s sortfz a \tircis t6ren.BarikddharcokMoszkvdban
A cir j6vihagyja M,,Orosz Birodalom Alapttirvdnyeit"
nevezikki
A duma feloszlal'{sa.Sztotpint miniszterelncikk6
A sztolipini reformok kezdete
Ul6sezik a IL Allami Duma
V6gleges szakiti{s az V. (londoni) OSDMP-kongresszuson a
bolsevikok6s a mensevikekk6z6tt
fj v6laszt6jogitdrvdnykihirdetdse
Az Attami Duma feloszlatr{sa,
(antant)
Oroszorszdgcsatlakozdsaaz angol-francia szcivets6ghez
A III. Allami Duma mfkdd6se
Megjelenik a Vehi c. tanulmdnykcitet
Tdrv6ny az obscsini{b6lval6 szabadt6vozdsr6l
Tdrv6ny a fdldhaszndlatr6l
Mer6nyletSztolipin ellen
Az OroszorszdgiSzocir{ldemokrataMunki{spfut prdgai konferencidja: megalakul az els6 cin6ll6 bolsevik kdzponti bizottsdg
A l6nai sortfiz. A katonas6ga sztrdjkol6 bdnydszokkdzd l6vet.
K1tszdz halott
Megindul a Pravdac. fjs6g
A IV. Allami Duma mfik0d6se
Mer6nylet Ferenc Ferdiniind ellen
Oroszorszdgmegkezdia mozg6sfti{st
N6metorsz6ghadiizenete
hadiizenete.Oroszorszdgbel6p a vil6gAusztria-Magyarorszdg
h6bonfiba
VeresdgTannenbergn6la n6metekt6l
Tdrdkorsz6ghadat tizen Oroszorsz6gnak
Srilyosveres6ga Mazuri-tavakndl
A gorlicei 6ttords,melynek nyomdn az orosz csapatokatkiszorttjik egdszGalfcia tertilet6r6l
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1915.jfn.-jril.

A hadseregmunfci6hi6ny6nakkitud6d6sa.Sorozatosszem6lycser6k a kormdnyban

L9I5. aug.23.
(szept. 5.)
A c6r maga veszi 6t a hadseregirdnyitdsdt
1916. febr.
Sztrdjksorozata petrogr6di iizemekben
1916.m6j. 21. Cun. 3.) A Bruszilov-offenzfvakezdete.Az orosz csapatoka Kdrpdtokig
nyomulnak
l9L6 6sze
Ldzaddssz6moskatonai alakulatn6l
1917.febr. 23.
(mdrc. 8.)
TdmegtiintetdsPerogr6dban. Kezdet€t veszi a forradalom
1917.febr. 27-28.
(mfuc. I2-L3.)
Megalakul a Munkds- 6s Katonakiilddttek Szovjede6s az Ideiglenes Kormdny (miniszterelnOk:Georgij Lvov)
L9I7. mdrc. 2. (I5.)
tr. Mikl6s lemonddsa
1917. 6pr. 3. (16.)
Lenin titokban(egy lepecs6teltvasri{kocsiban)ttibb tr{rsdvalegyutt
visszat6ra sv6jci emigr6ci6b6l.Az Aprilisi T6zisekkiaddsa
L917.6pr.18.(mdj. 1.) A Miljukov-jegyz6k:a kormi{nynem l6p ki a hdbortib6l
1917. md}5. (18.)
Eszer6s mensevikk6pvisel6kbekeriil6sea kormdnyba
1917.jfn.
A Kerenszkij-offenzfva.Kezdeti sikerek, majd ldtvdnyos 6sszeoml6s
1917.jfl. 3-5.
(16-18.)
Az L g6ppuskdsezred
lilzaddsa,tiintetdsekPetrogr6dban.A tiinteteseketbetiltj6k, az druldssalvddolt bolsevik p6rtot trirv6nyen
kfviil helyezik
Ign. jil.24. (aug. 6.) Kerenszkij az rij miniszterelndk
I9n. jfl.
Ndmet ellenti{madi{sa keleti fronton
L917. aug.25-j0.
(szept.7-12.)
Kornyilov sikertelenpuccskfsdrlete
L917. szept.1. (14.) Az IdeiglenesKormdny kikidltja a k6zt6rsas6got
L9L7. szept.
Elkdsziil Lenin Allam is forradalom c. mfive
1917.okt. 10. (23.)
A bolsevikKB hatdrozataa fegyveresfelkel6sr6l
1917.okt. L6. (29.)
A KB a felkeldsazonnalir'6grehajt6sa
mellett d6nt
1917.okt. 25. (nov. 7.) Fonadalom Pdtervdrott.Az IdeiglenesKorm6ny megddnt€se.Lenin a SzovjetekII. Osszorosz,orszdgi
Kongresszus6nbejelenti: a
hatalmata munk6s-6s katonakiildiittekszovjetjei vettdk a keziikbe. Kerenszkij elmenekiil
A knin-korszak
1917.okt. 26. (nov. 8.) Az Ideiglenes Kormdny tagjait letart6ztatjek.Megalakul az fj
kormdny, a N6pbiztosok Tan6csa.A b6k6r6l 6s a fdldr6l sz6l6
dekrdtum elfogaddsa
1917. nov. II. (24.)
A Kdzponti V6grehajt6Bizotts6g 6s a N6pbiztosokTan6csadekr6tuma a feudr{lisel6jogok elt6rl6sdr6l
1917. nov.
Fonadalmi megmozduli{sokszertea birodalomban.Tyihon pdtrir{rka ellendlldsrasz6lftja fel a hfveket
L9I7. dec.2. (15.)
Fegyversztneta kdzponti hatalmakkal.Megkezd6dneka b6ket6rgyaldsok
l9I7. dec.
Az Osszoroszorszdgi
Rendkiviili Bizottsdg (Cseka)megalapitiisa
1918.jan. 5-6.

(1s-1e')
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1918.jan.2l.(febr.3.) Rendeleta criri ad6ssdgokelttirl6s6r6l.Az rillam 6s az egyhdz
sz6tvillasztfsa. Tyihon p6tri6rk6t megfosztjr{k valamennyi m6lt6s6gdt6l
1918.jan. 25. (febr. 7.) Bevezetik az ij naptdr szerinti id6szdmftr{st
1918. febr. 23.
A pszkovi gy6zelem.A Vtirds Hadseregl6trejdtte
1918. febr. 28.
Rendeletaz oktati{sdemokratizdl6sdr6l
1918. m6rc.
N6metonz6g6s a MonarchiacsapataimegszrflljrikUkrajn6t
1918.m6rc. 3.
A bresztib6ke al6irdsa
A p6rt rij neve: Oroszorsz6giKommunista (bolsevik) P6rt. Az fj
1918. m6rc.
f6vi{ros: Moszkva
1918. m6rc.-6pr.
Megkezd6dik a fehdrgr{rdistatisztek katonai szervezkeddse.Az
angolok partraszdlli{saMurmanszkban,a jap6nok6 Vlagyivosztokban. A polgdrhdborf kezdete
1918. m6j. 9.
Az dllami gabonamonop6liumkihirdet6se.Betiltjdk a mag6nkereskedelmet
A csehszlov6khadtestlazadilsa
1918. md}25.
1918.jrin. 11.
Rendeleta szeg6nyparasztibizottsdgokfeldllftdsrir6l
1918.jfl. ,+-10.
Az Oroszorszdgi Szovjet Fdderatfv Szocialista Kdzti{rsas6g
(OSZFSZK) megalakul6sa.Elfogadj6k az els6 szovjet alkotm6nyt
1918.jfl. 17.
II. Mikl6s cdr 6s csalddjakiv6gz6seJekatyerinburgban
1918. aug. 30.
Sikertelen merdnylet Lenin ellen. Dekr6tum a vdrdsterrorr6l
1919.jan. 11.
Rendeleta gabonakdtelez6beszolg6ltat6s6r6l,
valamint a munkakOtelezettsd916l
L9L9. mdrc. 2-6.
A IIL Internacion6l6(Komintern) alakul6 iil6se Moszkv6ban
1919. mdrc. 18-23.
Az OK(b)P VIIL kongresszusa.Hati{rozat a hadikommunizmus
kiterjeszt6s6r6l.Elfogadj6k a pdrt programj6t
A kommunianusdbtcdje
1919. m6rc.
Megjelenik Buharin 6s Preobrazsenszkij
c. kcinyve
1919. mdj.
Az el6zetescenzira bevezet6se
1919. aug.
A szovjet csapatokMoszkva kdriil gyfirfibe szorulnak
1919. okt.
Az antanthatalmakgazdas6giblokddjdnakkezdete
1919. nov.
Fordulat a polg6rh6boni menet6ben:gy6zelmek gyors egym6sutdnban Gyenyikin, Kolcsak 6s Jugyenyicscsapataifelett
L920.febr.7.
Kolcsak kiv6gz6se
1920.6pr.25.
Lengyeltr{madr{sSzovjet-Oroszorszdgellen

re20
aug
r7

1920. nov.
1920. dec. 28.
L92I. febr.28m6rc. 18.
192L. mdrc. 18.

re2r'
mdrrc
L92L iil.
1921.jfl.-aug.
L92L. aug.

ff..:'f1ffi:il*f:l['jr:fi"l:!J:iHl1;,4;::r;';rl#:

gyal6sok
Felszabadula Krfm f6lsziget. Szovjet-Oroszorsz6g
eur6pai fel6n
befejez6dik a polgr{rh6bord
Orosz-ukri{n gazdasdgi6s katonai szdvets6gmegkdt6se

Matr6zl{zadis Kronstadtban
A rigai b6ke alifr6sa. Nyugat-Ukrajn6t 6s Nyugat-Belorusszi6t
Lengyelorszdghozcsatolj6k

f",1;i;n'ff-T'tr#.^tfr"2tllHil#fi:,':X;|f

mag6nkereskedelmet
6s a mag6nkisipart
Prdgiban megielenik a Sanena veh c. kdtet
Ehinsdgscipdrv6gig az orszigon,kiildndsena Volgavid6ken
Az utols6 feh6rg6rdistaegys6geksz6tver6sea T6vol-Keleten
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1922. febr.
1922. 6pr.3.
1922. 6pr. 16.
1922. m6j.-jil.
1922. jitn.-aug.
L922. okt.
1922. dec.30.
1923. 6pr. L7-25.
1923. okt. 15.
1924. jan.
1924. jan.2l.

A Cseka r{talakft6sa.IJtida az Attami Politikai Igazgat6sdg
(GPU), v ezetije Dzerzsinszkij
Szt6lint vrilasztj6ka KB f6titk6rdvd
Rapallo: N6metorsz6g 6s Szovjet-Oroszorszdgdiplom6ciai 6s
gazdas6gikapcsolatokatl6tesft
Szovjet-angol tr{rgyaldsokaz ad6ssdgokr6l,ill. a k6rtdrft6sr6l
34 eszervezet6 elft6l6seellenforradalmi tev6kenys6gmiatt
Az utols6 intervenci6sokis elhagyjdk a szovjet r{llam teriiletdt
Megalakula Szovjetuni6
A sflyos betegLenin a p6rt kongresszusdhoz
irt iizenet6benSzt^'{lin levdltr{s6tjavasolja. (A lev6l nem keriil nyilvdnossdgra)
A NEP-et 6s a p6rtdemokrdciahi6nydt bfr6l6 baloldali ellenz6k
megalakuliisa
Megsziiletik a Szovjetuni6 els6 alkotm6nya
Lenin hal6la
A Sadlin-korsznk

1924. febr.-okt.
1924. dec.
1925. dpr. 18.
1925. dec.
1925 folyam6n
1926. jan.
L926 tavasza
1926. mdj.
1927. m6} 27.
1927. dec.
L928. jan.
1928.jtil.
1928. okt.
1928 folyamdn
1929. jan.
1929.nov.7.
1929. dec.21.
1930. mfuc.2.
L930. 6pr. 14.
1930. nov.-dec.
1931. 6pr.-t6l
1931.jfl.
1932. aug.
1932. dec.
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Sz6mosorsz6gdiplomdciai kapcsolatotl6tesft a Szovjetuni6val
Trockij ,,pennanensforradalmdval" szembenSztdlin meghirdeti
,,a szocializmusegy orszdgbanval6 fel6pftdsdnek"t6zis6t
Engeddlyezik a b6rmunka alkalmazdsrita parasztok szttmdtraa
b6relt fcildrin is
Sztdlin hevesvitdi a ,,leningr6diellenz6kkel"
Rendeletekgarantdljeka Szovjetuni6bana hdzassdgi6s a h6zass6gonkfviili kapcsolategyenjogrisdgdt
Bemutatj6k EjzensteinPatyomkinpdnctlos c. filmj6t
A baloldali ellenzdk 6s a leningrddi (,,fj") ellenz6k egyesiil6se,
az rin. egyesiilt ellenz6k l6trejdtte
Megjelenik L Babel Lovashadseregc. kdtete
Megszakadnaka diplomr{ciaikapcsolatokNagy-Britannidval
A Sztdlin vezettetcibbsdgv6gs6 gy6zelme a XV. pdrtkongreszszuson az ellenz€k feletu 1500 f6 kizdrSsa a p6rtb6l
Sztilin szibdriai ritja
Elhidegiil6sa szovjet-kinaikapcsolatokban.
A Szovjetuni6visszarendeli katonai taniicsad6itKin6b6l
tit3ara ioaU az elsdtit6ves terv
Megjelenik Solohov CsendesDon c. mfivdnek els6 kijtete
Trockij kiutasft6saa Szovjetuni6b6l
Sztdlin meghirdeti a feliilr6l v6grehajtott,er6szakoskollektiviz6l6st
Szt6lin 50. sziilet6snapjakultikus dics6it6skcizepette
Megjelenik Szt{lin Akiknek a siker a fejtikbe szillt c. cikke a
Pravd6ban
Majakovszkij tingyilkossdga
Az -Ipa.p,i.t" pere, az els6 nagyszabdsrikoncepci6sper
Az er6szakoskuldktalanfti{saz eg€szorszdgrakiterjed
G. B. Shaw l6togatrisa
a Szovjetuni6ban
A ,,buharinistdk"egy csoportja bir6lja a sztdlini gazdasdgpolitikr{t, 6s elit6li az rinkdnyt (k6s6bb letart6ztatjdk6ket)
Bevezetik az igazolvdnyrendszert. A lak6hely-villtoztatdst enged6lvhez kiitik

Pusztft6 6hins6gUkrajndban6s Kazahszt6nban
A Szovjetuni6 diplomdciai kapcsolatokat l6tesit az Egyesiilt
Allamokkal
1934.jaun.26-febr.I0. A XVIL pdrtkongresszus,a ,,Gy6ztesekkongresszusa"
Feloszlatjdk a GPU-I, ut6da a Beliigyi N6pbiztoss6g(NKVD),
1934.jdl.
a GULAG-oI
melynek egyik f6igazgat6s6gak6ntl6nehozz6tr<
A Szovjetuni6t felveszik a N6pszdvetsdgbe
1934. szept. 18.
1934.dec. l.
MerdnyletKirov ellen a Szmolnijban
Szovjet-franciasegits€gnyrijtisiegyezm6ny
L935.mij.2.
A ndpfrontpolitikameghirdet6se
1935.jril.-aug.
A Komintern VII. kongresszusa.
A Sztahanov-mozgalomkezdete
1935. aug.
1936. aug. 19-24.
Az els6 nyilviinos koncepci6sper (Zinovjev, Kamenyev 6s t6rsaik ellen)
1936. okt.
A Szovjetuni6 a kdztiirsasdgiakoldal6n beavatkozik a spanyol
polgdrhdborriba
1936. nov. 25.
N6metorszdg6s Jap6nal6i4a az antikomintem paktumot. A szerz6d6sndvleg a Komintern, val6jdbana Szovjetuni6ellen ir6nyul
L. Feuchtwangermoszkvai l6togat6sa
1936. nov.
1936.dec. 5.
Megsziiletik az fj alkotmdny,amely deklar6lja a szocializmus
gy6zelm6t a Szovjetuni6ban. A Kauk6zusonttili Ftjderdci6 hely6n ldtrejtin Gruzia, Ormdnyorszdg6s Azerbajdzsiinszovjetktizt6rsas69a
A m6sodik nagy per Radek, Pjatakov 6s 13 tirsuk tigydben
1937. jan.23-30.
(kdzfrik Tuhacsevszkij)kiv6gz6se
A VtircisHadsereg.vez6rkarr{nak
1937. jin. 12.

L932133tele
1933. nov.

jrin. 18-20.
1e37.

n6lkiilreptilazEgye6tleszdll6s
Eszaki-sarkon

LYAli*T;rf
A harmadiknagy koncepcidsper, Buharin,Rikov, Jagoda6s 18
tov6bbi vr{dlottelft6l6se
1938. dec.
Bemutatj6k EjzensteinA jigmezdk lovagja c. filmjdt
a T6vol-Keleten
1939.mdj.
Szovjet-japdnhatrirvillong6sok
1939. aug.23.
Aszovjet-n6metmegnemt6mad6siszerz6d6s(Molotov-Ribbentrop-paktum) 6s a titkos z6'rad1kal{irdsa Moszkv6ban
1939. szept. 17.
A Vdrds Hadsereg6tl6pi a szovjet-lengyel hat6rt
1939.nov.-1940.mrirc. A szovjet-finn h6borri.A Szovjetuni6 megszeruia kar6liai fdldszorost6s a Ladoga-t6 6szaki partj6t
Megjelenik Solohov CsendesDon c. geg6nydnekbefejez6 kdtete
1940. m6rc.
1940. aug. 3-6.
Az annekt6ltLitv6nia, Lettorszdg6s Esztorszdgbel6p a Szovjetuni6ba
194O.aug.20.
Haldlos mer6nylet a Mexik6ban 616Trockij ellen
1941. mirj. 6.
Szt6lin az NT fj elncike
1941.jnn.22.
Ndmetorszdgmegtdmadjaa Szovjetuni6t
1941.jril. 6s nov.
Amnesztiarendeletek,600 ezervolt elitdltet iriinyitanak a fronffa
1941. szept. 8.
A n6metekkdriilzdrj6kIrningrddot. Megkezd6dika blok6d
1941.szept.19.
Kijev eleste
az Egyesiilt Allamokb6l
1941. okt.
Megindulnakaz els6segdlysz6llitmr{.nyok
1941.okt.-1941.
A moszkvaicsata.November7-€n diszszeml6ttartanakaz osfomdec. 7.
Lottvi{rosban.A n6met hadseregels6 kudarca
1942. jil. I.
Elesik Szevasztopol
1942. jil. 28.
Szt6lin hirhedt 228-as szdm(tparancsa.Rendfenntart6egys6gek
fel6llftdsa az arcvonalon
1942. aug. L2-I8.
Churchill ldtogatrisaMoszkvdban

1938.m6rc. 2-13.
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1942.szept.
L942.nov. 19.
1942.dec.

Sztdlin kapcsolatotldtesit a partizdnmozgalomv ezet6ivel
A szovjetcsapatokellent6maddsba
mennek6t Sztalingr6dn6l
VlaszovtdbornokSzmolenszkiDeklardci6ja,amelybena Szt6lin
elleni harcra sz6lft fel, szcivets6gben
a ndci N6metorszdggal
1943.febr. 2.
Gy6zelemSzt6lingr6dn6l.Fordulat a hdboni menetdben
L943. febr.
A ndmetekrdbukkannaka katyni tomegsirra,amely a Sztillin utasit6s6rakiv€gzett14 ezerlengyeltiszt tetem6trejtette magdban
1943. m6j. 14.
A Komintern feloszlat6sa
1943. aug.23.
Szovjet gy6zelema kurszki csatdban
L943. szept.4,
Szt6lin 6s Szergij metropolitatdrgyal6sa.Helyre6ll a pravoszli{v
egyhazegysdge
1943.nov. 6.
FelszabadulKijev
L944.jan. 27.
Vdget6r Leningrdd900 naposblokddja
1944.aug.
A Szovjetuni6egdszteri.iletefelszabadul
1944.szept.19.
Fegyverszi.inetFi nnorszdggal
1944.okt. 2.
A vars6ifelkel6sbukdsa
L945.febr. 4-IL.
A jaltai konferenciaa hdborf ut6ni rendezd,sr6l
L945. 6pr.30.
Szovjetzdszl6a Reichstagon.
Hitler dngyilkoss6ga
1945.mij. 9.
Ndmetorszdgkapitul6l
1945.jfin. 24.
QV6zelmidfszszemlea Voros tdren
1945. j]rd,t.
7.
Altal6nos amnesztia.Az ellen6rz6-szfrr6
ldgerekfel6llft6sa
1945.jfl . I7-aug. 2. A potsdamikonferencia.Truman bejelenti az atombombal6t€t
1945.aug. 6.
Az EgyestiltAilamok atombombritdob Hirosim6ra
L 9 4 5 . a u g8. .
A Szovjetuni6hadat iizen Japi{nnak
L945.aug. 16.
Truman elutasfdaSzt6lin tdvol-keleti rendezdsitervdt
1945.szept.2.
Jap6nkapitul6l
1946.mdrc. 5.
Churchill fultoni besz6de
1946.j,in.
Gromiko javaslataaz ENSZ-benaz atomfegyverekbetilt6si{ra
1946.aug. 1.
Vlaszov tdbornokkiv6 gz€se
1947.m6rc.
A Truman-doktrinameghirdetdse
1947. j,il. 12-15.
A Marshall-seg6lyprogram
megvitatdsaPi{rizsbana Szovjetuni6
6s a n6pi demokratikusorsz6gokndlkiil
1947.szept.
Megalakul a Kommunista6s MunkdspdrtokTdj6koztat6Iroddja,
a Kominform
L947.dec.
A jegyrendszermegszintet6,se,pdnzreform
1948.6pr.
K6toldalti szerz1ddseka Szovjetuni66s Finnorsz6gk6z6tt
1948.mdj. 14.
A Szovjetuni6els6k6ntismen el az tzraeli 6llamot
1948.dec.-1949.jan. A Zsid6 AntifasisztaBizotts6gfeloszlat6sa
, 4z anticionistakamp6ny kezdete
1948 folyamdn
A,,termflszetdtalakft6tervek" kidolg ozdsa
1949.jan.-dpt.
Moszkv6banmegalakula KGST
1949. 6pr.
A NATO megalakft6sa
L 9 4 9 . a u g2. 9 .
Az els6 szovjetkisdrleti atombomba-robbant6s
bejelent6se
1949.okt. 1.
Megalakula Kfnai Ndpkoztdrsas6g
1949.dec. 2L.
Szt6lin70. szi.ilet6snapja.
Az i.inneps6gek
keret6benszovjet-kfnai
csticstal6lkoz6Mo szkv6ban
1950.jr'in.-l953.jfl.
A koreai h6borf
1952.febr.
Megjelenik Sztdlin A szocializmuskc)zgazdasdgi
problhmdi a
Szovjetuni1ban
c. konyve
1953.jan.
Megkezd6dikaz,,orvosper"
1953.m6rc.5.
Szt6linhaldla
1953.m6rc. 27.
Sz6leskdrfi amnesztiaa kdztdrvdnyesekszdmdra
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L953.jfn. I6-IJ.
1953. avg. 20.
1953.szept.13.

A berlini felkelds
A Szovjetuni6felrobbantjaels6 hidrogdnbombdj6t
Hruscsova KB tij els6 titk6ra
A Hruscsov-korszak

L953. dec.25.
1954. mij.
1955. mdj.
1955 folyamdn
1956. febr. 14-25.

Ut6lagos kcizlem6nyBerija 6s tdrsai elft6l6s6r6l6s kiv6gz6sdr6l
Megjelenik Ehrenburg Olvadds c. kisreg6nye
A Vars6i Szerz6d6sl6nehozi{sa
Felfiiggesztik az abortusztilalmat
Az SZKP XX. kongresszusa.
Hruscsov,,titkosbesz6de"a sztdlini
korszak bfneir6l
1956.jrin.
Megkezd6dik a politikai elitdltek rehabilit6l6sa
1956. okt.-nov.
Katonai beavatkozdsMagyarorszdgon
1956 6sze
A GULAG li{gereinekfelszdmoldsa,ill. dtszervez6se
L957. okt. 4.
Az els6 mfhold, a Szputnyik fellciv6se
1958folyam6n
BoriszPaszternakotirodalmiNobel-dfjjal,tiintetikki
1959. szept.
Hruscsov feles6g6velegyitt az Egyesiilt Allamokba l6togat
1959. okt.
Egy szovjet finak6ta els6k6nt k€szit flnyklpeket a Hold trils6
fe1616l
1960. m6j. 1.
Szverdlovszkfelett lel6nek egy U-2-es amerikai k6mrepiil6g6pet
I96L 6pr. L2.
Az els6 ember,Jurij Gagarin frrepiil6se
1961. okt.
Kiilcjnbizottsdgfel6llftdsa a sztdlini terror pontos m6reteinekkivizsg6l6sdra
1962. jil. l-3.
Novocserkasszkbana katonas6gtiizet nyit a tiintet6 munkdsokra
1962. okt.22-nov.20. A kubai rakdtavdls6g.A SzovietuniOvegiit kivonja rakltdit az
orsz6gb6l,az Egyesi.iltAllamok pedig garantdljaKuba biztonsdg6t
1962. nov.
Megjelenik Szolzsenyicinkisreg6nye,az lvan Gyenyiszovicsegy
napja
1963. febr.
A sztrllini terrorral foglalkoz6 bizotts6gelk6sziil munkdjdval. A
jelent6snem kerUl nyilv6noss6gra
1963. m6rc.
Fidel Castro megkapjaa ,,Szovjetuni6H6se" kitiintet6st
1963. aug.
Moszkvdban alilirjdk a nagyhatalmak a r6szleges atomcsendegyezmdnyt
1964. okt. 14.
A KB elnriksdgefelmenti flruscsovot minden tiszts6g6b6l.A KB
els6 titkr{ra Leonyid Brezsnyev,a Minisztertan6cselncjkeAlekszej Koszigin lesz
A Brezsnyev-korszak
1965.mdrc. 18.
1965.okt.
1966. febr.
L967. a:ug.
1968.aug. 21.
1968 folyamdn
1969. mdrc.2-15.
1969.jfl. 2U21.

Az els6 ember,A. Leonov firs6tdja
M. Solohovirodalmi Nobel-dfjbanrdszesiil
Az els6 szovjet ir6per, A. Szinyavszkij 6s J. Danyiel elft6l6se
kiilfrildrjn publikdlt mfiveik miatt
Szovjet-izraeli diplomdciai szakftdsa ,,hatnaposh6borf" kcivetkezt6ben
A Vars6i Szerz6d6sfegyvereser6inek bevonuldsaCsehszlovdki6ba
A vdl6st megkdnnyit6 tdrvdnym6dosit6soka Szovjetuni6ban
Szovjet-kfnaikatonaikonfliktus az Usszurifoly6ndl
Amerikai 6rhaj6sokv6grehajtj6ka Holdra szdll6st
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L970.okt.
I97 L. szept.11.
L972. milj. 22-30.
I97 4. febr.
I97 5 folyamdn
1977.jtin. L6.

L977.okt. 7.
L979.jfn.15-18.
1979.dec. 26-27.
1980.jan.
1980.jril.-aug.
1 9 8 1 .m 6 j .
L982.nov. 10.
1983.okt.

1984.febr. 9.
1984.jfl.-aug.
1985.m6rc.10.

Szolzsenyicinirodalmi Nobel-dubanrdszestil
Hruscsovhaldla
Nixon ds BrezsnyevalilirjdkMoszkv6bana SALT-I. egyezmdnyt
Szolzsenyicintkiutasiu6ka Szovjetuni6b6l
Kozos szovjet-amerikaifirprogram(Szojuz-Apollo)
Brezsnyeveta Legfels6bbTan6csElndks€geelndkdv€v6laszd6k.
Els6 izben osszpontosulegy kdzbena p6rtf6titk6ri,az 6llamf6i
9r u f6parancsnokitisztsdg
Eletbe l6p az fij alkotm6ny
Carter 6s BrezsnyevB6csbenal6irja a SALT-II. egyezm6nyt.A
Szovjetuni6engedm6nyeket
tesz a zsid6k kiv6ndorl6saiigydben
Szovjetalakulatokbevonul6saAfganisztilnba
Az Egyesiilt Altamok a beavatkoifusra hivatkozva elhalasztja a
SAIjI-II. ratifik6l6sdt.Kereskedelmiembarg6a Szovjetuni6ellen
A ,,csonka"olimpiai j6tdkok Moszkv6ban,81 orszdgrlszvdtel6vel
V. Menysikov Oscar-drjatkap Moszkvanem hisz a kdnnyeknek
c. filmj 66rt
Brezsnyevhal6la.Az ij f6titk6r Jurij Andropov
A Szovjetuni6,vdlaszulaz amerikaiPershingIl-esek nyugat-eur6pai telepft6s6re,atomtdltetfirakdtdkattelepit az NDK 6s Csehszlov6kiateriilet6re
Andropov hal6la.Ut6da KonsztantyinCsernyenko
(Rominia kiv6tel6vel)nem veszA Szovjetuni66s szdvetsdgesei
nek r6szta Los Angeles-iolimpi6n
Meghal Csernyenko.Az fij f6titk6r Mihail Gorbacsov
A Gorbacsov-korszak

1986.febr.-mdrc.
Gorbacsovmeghirdetia peresztrojkdt
1986.6pr.26.
Robban6sa csernobiliatomer6mfben
1988.febr.
Buharin 6s Rikov posztumuszrehabilitdldsa
1988.febr.-mdrc.
Etnikai h6borfi tor ki Hegyi Karabahban
1988.mdj.
Megkezd6dika csapatkivon6sAfganiszt6nb6l
1988.j.in.-aug.
Auton6miiit kdvetel6 mozgalmaka Baltikumban
1989.m6j. 25-jin. 9. A Szovjetuni6N6pi KtildotteinekI. Kongresszusa
1989.aug.23.
El6 l6nc Tallinn 6s Vilnius kdzdtt a nemzetiftiggetlensdgkivfv6sa6rdek6ben
1989.dec. 1-3.
Bush 6s Gorbacsovcsricstalillkoz6jaM6ltdn. A szovjet elndk lemond a Kelet-Eur6pafeletti ellen6ru6sjog6r6l
1990.mdrc. I2-L5.
Gorbacsovot6llamf6v6 v illasztj6k
1990. 6pr.
Rdszlegesblok6d Litv6nia ellen
1990.m6j. 16-jrin. 12. A N6pi Kiildottek I. Oroszorszdgr
Kongresszusa
Borisz Jelcint
villasztjaaz Orosz Foder6ci6elndkdv6
1990.j.il.
A ,,Hetek"houstonicsricstalillkoz6jaa szovjetuni6belireformfolyamatokr6l
1990.okt.
A DemokratikusOroszorszdgaz SZKP betilt6s6tkdveteli
1990.okt.
Gorbacsovnakitdlik a Nobel-b6kedrjat
1990.dec.
A foldmag6ntulajdonr6lrendelkez6torv6ny dletbe l6ptet6se
1991.jan.
Katonai beavatkozdsLitv6ni6ban
L991.m6rc. 17.
N6pszavazdsa Szovjetuni6jdv6j6r6l. A balti orsz6gok, Grfizia
6s Moldova kivdtel6velmindenkdzt6rsasdg
a szdvetsdgmegrijit6s6ravoksol
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1991.aug. r9-2r.
199L.aug. 24.

Katonai puccskis6rletMoszkvdban
Gorbacsovlemond a pdrtf6titkdritisztr6l
A Jelcin-korszak

1991.okt. 3I.

1991.nov. 6.
1991.nov. L6.
1991.dec.7-8.

L991.dec. Zl-ig
I99I. dec.25.
1991.dec. 28.
1992.mdj. 15.
L993. szept.2L
1993.okt. 4.

j6v6hagyja Jelcin
Az oroszorszdgiNdpi Ktildottek Kongresszusa
gazdasilgireformprogramj6t.Oroszorczdgzdszlajarijra az I9L7
februdrj6banbevezetettfehdr-k6k-piroslobog6
Jelcin rendeletititon betiltja az SZI{P-t,6nmagdtpedig kormi{nyf6vd nevezi ki
vonja a rubel kibocs6t6sdt,6sliOroszorszdgsaj6t hat6skdr6be
ber alizillj a ki.iIkereskedeIm6t
Oroszorszdg,
Ukrajna6s Belorusszia6llamf6i bejelentika Szovjetuni6 felJdmolis6t. Ut6da a FiiggetlenAllamok Kdzdss6ge
(FAK)
.
Tov6bbi nyolc tagk6zt6rsasdg
csatlakozika FAK -hoz
Gorbacsova televizi6 nyilvi{noss6gael6tt lemond a szovetsdgi
elnoki tisztr6l
Jelcin rendeletea foldek mag6nk€zbej uttat6s6nak el6kdszft6s6r6l
A FAK kilenc tagilllamakollektiv bizions69r szerzld€,stkdt egym6ssal
Jelcin bejelenti,hogy fel kivr{nja oszlatni a parlamentet
Borisz Jelcin nyilt tdmaddsaa Ndpi Ktildottek Kongresszusaellen: tankok l6vik Moszkv6bana parlament6pi.ilet6t.Megszilfirdul az elndki rendszer,lezfrrula rendszervdlt6s
folyamata
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